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काव्यमाला. १६. 

5, गय) 

श्रीकारिपतिविरचितः 

न्दभाणः मुकुन्दानन्दभाणः। 
=° 

जयपुरमहाराजाश्नितेन पण्डितत्रजलालस्ूनुना पण्डित- 

दुगौप्रसादेन, मुम्बा्पुरवासिना परबोपाहू- 

पाण्डुरङ्कात्मजकारिनाथश्चमेणा च 
संशोधितः | 

द्वितीयं संस्करणम् । 

सच 

सुभ्बय्यां निर्णयप्तागराख्ययन्राल्ये तदधिपतिना सुद्राक्षरैरङ्कयित्व 
प्राकारयं नीतः । 

९८९४ 

(अस्य मन्थस्य पुनरयद्रणादिविषये सर्वथा निर्णयसागरयन्राख्याधिपते- 

रेवाधिकारः ।) 





कव्यमाख । 
[वक म = ्न0्््=-=-~--~ 

भीकारीपतिकविप्रणीतो 
मुकुन्दानन्दभाणः 

वन्दे वन्दारुमन्दारमिन्दुभूषणनन्दनम् । 
उमन्दानन्दसंदोहबन्धुरं सिन्धुराननम् ॥ १ ॥ 

कण्डाडिङ्गनमङ्गरं घनकुचाभोगोपमोगो त्सव 

श्रोणीसंगमपरोमगं च सततं मस्मेयपीनां पुरः 1 
प्रु कोऽयमितीष्येयेव यमुनाकूले बराः खयं 

गोपीनामहरहुकूटनिचयं कृष्णः स पष्णतु मः ॥ २॥ 

चन्द्रे शीतरयल्यटीकनयनं रं मोः युषाहीके- 
विष्वग्याक्रुटयत्ु संयमधनान्कान्तादगन्तेषु च । 

रीराये परमक्षवं धनुरिषूनिभ्रस्सूनासनः- 
खच्छन्दं रतिवमो विनयते व्रेटोक्यवीरः सरः ॥ २ । 

(नान्यन्ते) 

मू्रधारः--(रोऽवरोक्य । सप्मोदम्।) अच खट फएटितमौमृखचूडपस- 
दीयपुरातनर्पुप्यकस्पटतामिः । यतः, इत एव नूतनपररिसराख्कारमद्व 
[ 

१, ववेर्दैशकालो न ज्ञायेते, भाति चायं कश्चन द्रविडः) नातिप्राचीनश्च, २, एतद्ध 

णमुद्रणावसरे पुस्तकचयमस्माभिरधिगतम्. तत्र प्रथमं पुण्यपत्तने "काव्येति हापसंप्रइ- 

नाक्नि मासिकपत्रे मुद्रितं क-संज्ञकम्, द्वितीयं जयपुरराजयुरुमषटटकषमीदत्तसूनुश्रीदत्त- 
भघ्यनां संप्रहालप्तं १८५२ मिते विक्रमाद्दे कायां दिखितं ख.संज्ञकम्, तृतीयमपि 
तेप्रमिवासमाप्तमहद्धं च ग-संज्ञवम्, ३. क-पुस्तके प्रारम्भे वन्दामहे महेशानचण्डको- 

दण्डखण्डनम् । जानक्रीहूदयनन्दचन्दनं रघुनन्दनम् ॥ अयं शकर ऽधिको ऽस्ति, ४. 
वः" ख. ५. अपि च क-पुस्तके नास्ति. ६. (रपूलचूडं" ख. ७, (ण्यः ख-ग 
पुस्तकयोनास्ति, <, परिषदा ख; "परिसदाः ग. 



गिरिचूडमणेर्भगवतशरडेश्वरस वन्तोततवदनसुत्छुकाः सामाजिका 
कल्याणमण्डपमध्यासते । तदिनानुपसल्य चिरपरिचितखसयकडाविटोक- 

नाय॒सविनयमम्यर्थये । (पदान्तरं गला सपभवमज्ञठि द्रा) भो भोः 

सकटकटाविदः समासदः, एष मरताचार्यपुत्रः कराप्रवीणो निनविघा- 
्रदर्शनायीचमवतामनंग्रहमाकाङ्कते । (आकाशे । कर्म दा ॥ किं ब्रूथ-- 

पाध भरताचायेपुत्र, साधरु*। वयमपि चिरत्कस्यापि रप्रकवैः सक्तिमु- 

ामणिग्रथितममिनवं मिश्रमाणमवलीकयितुयुत्कण्ठिताः । तदधुना ताह- 

दमेव कमपि भाणमभिनीय दीयत भवान्" इति । अलगररीतोऽसि । 
(आत्मगतम् !) अघुना विरः खट मिश्चमाणप्रचारः । विरलश्च तथा- 
विधाः कवयः । अयं गरीयान्खट सामानिकानामादेशः । तत्कथमिदमश- 
क्यसंधंटनमापतितम् । (स्मरणमभिनीय ।) अहो, मया प्रणयकुपितगृहि- 

णीमनोविनोदव्याप्तक्तचित्तेन विरतनेपि पामाजिकानुप्रहेण पंनरनति- 
चिराभ्यस्तमिष तादृशामेव पकं सयते । भवतु तावत् । ृ हिणीमेवाहूय 
कृथयामि } कारम् }) आर्ये, इतस्तावत् । 

(प्रविद्य }) 

नटी-एप्तदचि । णे णिभभो आणवेदु अजो । (क) 

सूत्रधारः अर्ये, 

कौण्डिन्यवंरीरित्नस कवेः काशीपतेः कतिः । 
मुकुन्दानन्दनामायं मिश्रमाणः प्रयुज्यते ॥ ४ ॥ 

तदत्न-(इयधेत्ति ।) 

(क) एषासि । को नियोग आज्ञापयला्यः | 

१. (तत्रभवतां ख-ग, २. कस्यापि चिरत्ः ख-ग. ३. तददय तादृङ्मपिः 
क. ४. पूत्रधारः--अनु- ख, ५. सधनः ख-ग, ६. वविस्प्रततमंः खः; ति- 
स्मरततमः' ग. ५. पुनरपि ख-ग,. <. "एव्र ख-ग. ९. भाण्वेदु अज्जो ख-ग- 
पस्तकयोनास्ति. १०. गोचरलस्यः ख. 



नरटी-- अल, अचरिभं अच्वरिथं | 

तके ककपवकोत्तिणिहुरा तस माई । 
जादा महुरसंदब्मे कृव्वम्मि मिउला कम् ॥ 4 ॥ (क) 

सूत्रधारः--(्षपरिहसम् ।) त्वमेव तावत्कथय । 
क्षणं प्रणयकोपे त्वं निषठुरापि कथं पुनः। 
प्रमाद्रेहदया जाता मृदुल्परकृतिः प्रिये ॥ ९ ॥ 

नदी--एक्षावि मारई कहं ककप्ता मिरद्ा एत्ति पुच्छिदे फ अण्णं 
कटेहि अजो । (ख) 

सूजरधारः--कोऽत्र विरोधः । उक्तं चैतेनैवं कविना-- 
तक कर्कशवक्रवाक्यगहने या निष्ट भारती 

सा काये शदुरोक्तिपारसुरमो स्यादेव मे कोमहा । 
या प्रायः प्रियविप्रयुक्तवनित्कवने कैरी 

प्रेयोडालितयोवते न म्रदा सा किं प्रसूनावहिः ॥ ७ ॥ 
नटी- ङुखमपिरीविअ मिञला से कणो भारई । (ग) 
मू्रधारः-कियुच्यते कुसुगश्चरीरिवेति । 

व्याकोचप्रप्वश्रियोऽपि मृदुढा वाचामियं प्रक्रिया 
मन्दस्यन्दिमरन्दतोऽपि मधुरस्त्ायमथैरमः | 

सोरम्यादपिं “संमतं पुनरिह व्यङ्गं पिकेम्योऽप्यमी 
| मद्रग्यां मधुरखराः कविरयं छ्य वसन्तादपि ॥ < ॥ 
(क) आर्य, आश्चर्यमाश्चर्यम् | 

त्व ककेशवक्रोक्तिनिष्ठुरा तस्य भारती | 
जाता मधुरसंदभ कीम्येऽपि मृदुर कथम् ॥ 

(ख) एकापि भारती कथं ककरा मृदुखा चेति एष्ट किमन्य्रधया्यै ¦ 
(ग) वुसुमश्रीरिव गदुरास्य कवेभीरती । 

१. ककेशा' ख. >. चितेन ख; चिवेतेनः ग, ३. मधुरोक्ति' ख-ग, ४. (क- 
न्तनेः क. ५. धयौवनेः क-ग. ६. भरिरला' ख-ग-पुस्तकयोनां स्ति. ७, संगत 
ख-ग, <. कम्येऽस्मिन्ः ख-ग. 

11 



नधी--(षैतोऽवलोकय ।) अंज, एदं चुद्वणं हेहि 

इंदो पक्त पेक्ख । 
किप्ल्थकरसंपुडेण वही विरह पुरो कषुमञ्ञडि णडन्ती । 
प्वणगिहदतापत्ततालर्धणिमणुगाअई नैम्भरावरीअा ॥९ ॥ (क) 

सू्धारः-- आर्थ, सधु निरूपितम् । इतोऽपि 
मन्दानिटरितमनीहरपछ्वगरे- 

माकन्दवीरदिथमाह्वयतीव रागात् । 
मत्युत्तरं परश्तोऽपि दिराच्निषास्ये 

कूजन्कुहूरिति समेति सपक्षपातम् ॥ १० ॥ 

इतोऽपि पुनः 

श्रेणीभूय मदारपा मधुकराः पुष्णन्ति वेणीधियं 

प्रा्जहुच्छमरोऽप्युरोजककैशप्रागरम्यमारम्बते | 
रागोह्धापि च प्वं कलयते रम्यापरप्रक्रियां 

वापनन्तीटतिकापि तेन वहते वामाल्काविभ्मम् ॥ ११ ॥ 

(विष्य ) अर्थि, सर्वमपि सुषधितमसद्धाग्यवशात् । यतः । 
कालः कोकिर्छ़ोमलोक्तिमधुरः काव्यन्ञमान्यः कविः 

काव्यस्यापि स एव कामजनको राधाविरो नायकः । 

पारज्ञाश्च सभासदः पुनरमी नास्ये प्रवीणा वयं 
कि चां समुदितो भगवतश्रूश्वरस्योत्सवः ॥ १२ ॥ 

तदत्र संगीतकमनुतिष्ठतु भवती । 

वपुन्दा्जमणम् । 

(क) आयं इद चृतवनं कथयति वसन्तागमनम् 1 इतः पर्य पद्य । 
किपतल्यकरसंपुटेन बही किरति पुरः कुसुमाञ्चछि नटन्ती । 
पवननिहतताख्पत्रतारुष्वनिमनुगायति कभ्भरावटीका ॥ 

१, स्वैतोऽवलोक्यः क-पुस्तकरे नास्ति. २,.अजन'ख-ग-पुस्तकयोनौस्ति. ३. गमणं 
ख, ४, ददो पेक्ख इदो पक्वः क, ५. रमद्' ख-ग. ६. “ज्क्षणि' ख-ग. ५, बम्म- 

रात्रिः ख-ग. <. इटमन्तरयतीष' ख, ९. ररमयतिः ख. १०. शवम्भरावरिः- ख-ग, 



नरी-- 
पहछइदचूदल्दियं कोई्तरुणा रमन्दि रमणिन्नम् | 
उञ्न्दोवि युहुत्ं काभदलकुरणिस्सणं सुणि ॥ {३ 1 (क) 

मूजधारः-(रिरकम्् ) अहो संगीतमाधुर्यम् | 
(नेपथ्ये ।) | 

प्राप्य प्रमोधमधुना रैटतीव नाथो 
हा हा हतासि निधिेति बिनिन्य दवम् । 

निःश्वस्य मत्करधुतं निनमम्बरान्त- 
माङृण्य हन्त चचितेव कथं प्रिया मे ॥ १४ ॥ 

मूत्रधारः- तव नेपथ्यामिमुखमवछेक्य |) अयं किङ मञ्जरीवियुक्- 

सख मन्द्रो्यानगतस सुनंगरोखरस्य .मगवतो सुङुन्दस्य भूमिकामादाय 
इत एवामिवैते मातुद्ुप्रो मधुकरः । तदावामप्यनन्तरकरणीयाय सजी. 
भवावः | 

(इति निष्क्रान्तौ 

प्रस्तावना । 

(ततः प्रविशति यथानिर्दिश्रे गरो ॥) 

भुजंगशखरः-(धप्य प्रबोधम्- इति पठित्वा । विमृश्य ।) तदानीमेबाहं 

तस्याः 

स्फुटवनपुल्ककदम्बं सृष्ट कुचकट्दरयुगमविम्बम् । 

मृधुमधुरापरभिम्बं मद्वत्याः किमिति महु नाचुम्बम् ॥ १९ ॥ 

(क) पट्वितचूतरतिकां कोकिरतरूणा रभन्ते रमणीयाम् । 
उञ्न्तोऽपि मुहूर्तं काककुरक्रूरनिख्नं श्रुत्वा | 

१, (तरणो रमर ख-ग. २. संगीतस्यः क, ३. नटतीवः ख. ४, विधिनैव 
ग. ५. भन्दारमसदनोयान' ख-ग. ६. ठताया" क. ५७, (रमन्ति कः; रपति" 

ख-ग. <, “उज्ज्रन्नपि' क-ख. 



& काव्यमाटा | 

(एनविवृ्य ।) कथमेतावतोऽपि तत्कदेऽवकाराः । यतः । 
कुञ्जे कोमर्राद्रले पदमिह द्वागपितं ग न वा 

किचिच्राड् चमत्कृतं च वचनं किं व्याहृतं वान वा | 
साकूतप्रणयं च पामि नयनं व्यापारितंवानवा 

तन्व्या हन्त तदन्तरे विधिवशात्तस्याः मबुद्धः पतिः ॥ १६॥ 
द्यं चँ पुनरमागधेयेन म्यी ` 

उस्सङ्के विनिवेशयामि पृरकिन्याघ्राय वक्त्राम्बुजं 
वक्षोजौ परिरम्य वारिनटृशश्ुम्बामि बिम्बाधरम् । 

जस्पन्याः श्रवणे रहः किमपि मे विछेषयामि च्छट- 
च्रीवीमित्यफठैर्मनोरथद्तैनींता निशा केव्म् ॥ १७ ॥ 

अथवा ईतमनया व्य॑तीतचिन्तया] (निःव्य ) अ्ैवोचाने पुनरप्येषा 
आरद्योरुयुगं प्रपद्य रभसाटु्रीय नीवीं प्रिया 

काञ्चीकिद्किणिकानिनादचकिता मन्दोचटन्मध्यमा | 
किचित्कूजितकंधरा रतिपरिश्रान्ता च दष्टाधरा 

कामं मे परिपूरयिष्यतिनकिश्चो वा प्रश्चोऽपिवा ॥१८॥ 
(क्षणमात्रं विचिन्य \) †}अङमनयाप्यनागतावगाहिन्या वाञ्छावाहिन्या, 1 
कित्वेतावदाशाप्तनीयम् । . 

आनीख्कुन्तल्परिष्कृतमायताक्ष- 

मापाटछाधरदलच्चितमन्दहापरम् । 
आपीनतुङ्गकुचमप्रतिमावल््च- 

मङ्गं पुरः स्फुरतु मे पुनरङ्गनायाः ॥ १९. ] 

(सठतिममिनीय }) दृदमपि मे दुरम मन्दमाग्यस्य । यतः (आकशे या 
पत्युः प्रयासि सदनं खस्योरिव सपदि भीषणं वदनम् । 
सौ त्वं प्रिये कथं मे यास्यसि भूयोऽपि नयनयोरयनम् ॥ २० ॥ 

“~>. 

१, “एतावता ख. २. धतः ख-ग-पुस्तकयोनास्ति. ३. ध्व' ख-ग-युस्तकयो- 

नौस्ति. ४, (रतं कतमनया' क, ५. व्यत्ीतगोचस्या ख-ग. 



मुकुन्दानन्द्रमाणः । 

(साक्षम् ।) 

रीटापाङ्तरङ्खितं तव किमप्यारम्ब्य भूयश्चिरा- 
देतावत्छुपितं तृणाय यमहं मत्वा प्रय स्थितः । 

तस्येवा्य करे त्वया विनिहितां मारस्य निःसंराय 
कान्ते कि नुकरोमिको नुशरणंकावा गतिकथ्यताम्\२१॥ 

पुनः ततस्यैव-इटादि पठति ।) 
(नेपथ्ये ।) 

अयमयमुदयादरेनीतिद्रे विवखा- 

नयमयममृताद्ुः पातकी याति चास्तम् | 

इयमियमुपकण्डे त्वद्वियोगासहत्वा- 
नरिवस्ति तरुणी ते कोक शोकं विमुञ्च ॥ २२॥ 

(शतिमभिनीय सहम् । नथनयोरखमपश्रज्य ।) प्रियाबियोगविक्वं गरहदी- 

धिकाचक्रवाकं शोकारवमुखरयुलं मनन्दमन्दमाश्वाप्तयता मन्दरेण मज्ञरी- 
वियुक्तोऽध्यहमाश्वासित इवासि । (हदयं प्रति ।) हदय, धेर्यमाकछ्य । 
सयसुपश्ुतिरवरयं प्िधास्तमागमं फदिष्यति । (विचिन्य ) अचेवाष्यकव्सि- 
तगमनो माधवो मज्ञरीधवः कथमेनामनादाय गच्छति । (विमरेम ) उ- 
पशरु्या तु प्रत्युरेव प्रस्थानं प्रियायाः पुनरिहैवावस्थनं सूचितम् । अतः 
सवेथा प्रियासैमागमेन भवितव्यम् । (एनः सेोच्छसम् ॥) कथमिदमक्ृतदुक् 
तस्यासंमावनीयमेव मम संभावनां गोचरयति । 

उत्ताम्यतोरतिचिरादपि मन्मथा 
र्यावयोषेटनभैतर कथचिदासीत् । 

तचान्तरे पतिरभूत्पुनरन्तरायः 
संृह्यते तदपि हन्त मनोरथो मे ॥ २३॥ 

नियीति कि न पतिरेष कुतोऽपि हैतो- 
्ैकष्यामि वा किमहमिन्दुयुखीं न भूयः 

१. “मप्रस्तराः खग, २. कृपतः ख, २३. आह्मप्या धासित ख-ग न 

गममाफटिष्यतिः क, ५५. ^तंगमेनः क. ६. शुण्यस्यः स. ७. “एवः म. ८. प्तत्रायरते 

सप्रादः खगम् 



ध, काव्यमारा | 

(सगददम् ।) 
हा हन्त कितु मदनो दम तावदेष 

मर्माणि कृन्तति कृतान्त इवाततायी ॥ २४ ॥ 
(कििद्धैथमवरग्य पञ्चापि युगपदेवायं मयि 

अशोकपद्मोतरुषूतमलिकाराराननज्गो यदि ` संदधाति सः। 
तथाविषनेतत्समसंघ्याकान् 

करास्मनेत्ाषरहाप्तमा्मणांसदा प्रियाया अनुसंदधाम्यहम् | २९ ॥ 
एति तामेव तामरपरोचनां मनपा मोचरयन्कि करोमि भियेव चिन्त. 
यन्नपि न पारयामि विरहपारावारम् । यतः, मेम सरा प्रियतमापि 

मन्दसितेन मधुराधरपड्वेन 
कुम्मोन्नमत्कुचभरेण कृश्ोद्रेण । 

विद्युन्निमाङ्गरतया च षेचिन्यमाना 
चेतो धुनोति चँ धिनोति च चञ्चटक्षी ॥ २६ ॥ 

(किंचिदिव सला ।) अहो. दुःशीरता मदीयहृदयस्य यदिदं तथापि 

तत्पादाभ्बुरुहं तदृस्युगरं तादडतिम्बस्थरं 
तन्मध्यं ए गभीरनामिवल्यस्तावानुरोजक्रमः । 

तद्र तदपाङ्गमुग्ववलनं ते नीटनीराटकाः 
सा तन्वीति तदङ्केषु हृदयं षावच्र विश्राम्यति ॥ २७ ॥ 

(स्परेमभिनीय ।) कथमियं मभातप्राया रननी संवृत्ता | 

पूरातनपरीमटण्रकरमेदुरा मासूता 
न वानि मुकुटीमवत्छुमुदगर्भटीना इव । 

चरन्ति नवसौरमाः पुनरमी समीराङ्कराः 
सनुम्भणप्तरोजिनीसरसिजास्यमुक्ता इव ॥ २८ ॥ 

१. संदधानः ख-ग,. २. (तथाविधान् दादि ख-म-पुस्तकयोनीस्ति, ३. तथाः 
ख-ग. ४. “एवः क, ५. ममम प्रिया दूती" खः; मामतिग्रियरायुवतिः ग. ६. चपला 
मम चत्रलाक्षिः ख-ग,. ४, “स्थिताः ख-ग. 



सुकुन्दानन्दमाणः । < 
(भतीचीमवलोक्य }) अहमिह 

जरठ इव मरा ज्मरग्ररमयूखेः 
स्वरति रिरिरभामः पथिमाम्भोधिपारे । 

(उ्वैमवलोक्य ।) अत्र पुनः 

-छयगरुत इवामूसलन्र तत्रान्तरिक्षे 
< विरट्विरछ्मामसः किं च तारा ठुठनि ॥ २९. ॥ 

कलङ्दाशो गगनाग्बुरारौ प्रसार्य चन्द्रातपतन्तुनाटम् 1 
टोडमीनाघु संजिषृकषुश्च्द्ुवस्थश्चरमाब्धिमेति ॥ ३० ॥ 
नभोवनं नक्तमपौ विगाह्य नक्षत्रसेनासहितः राशाङ्ः | 
कराग्ररम्रान्कतिचिसप्रह्सय पान्थान्प्रभाते प्रपटायतेऽय ॥ ६१ ॥ 

अपिच। 
आलोकैरतिपाट्छेरचरमां विसारयद्धिर्दिशं 

नक्षत्रद्यतिमाक्षिपद्धिरचिरादाशङ्कय सूर्योदयम् । 

पुज्ञीभूय भयादिवान्धतमसं मन्ये द्विरेफएच्छर- 
न्मीटनीरप्ररोसुोदरकुर्दीकोणान्तरे रीयते ॥ ६२ ॥ 

दितो निष्कुटवनाहहिरयैव गन्तव्यम् । (दयुलह्य वनप्राकारुच्य रवरधी 

प्रविद्य हम्ाटीमवलोक्य चं ।) | 

व्यामिग्रेकेकबाहु वलितप्थुरेकेकचाशूरुकाण्ं 
दष्टादष्टाधरोष्ठं दरद्रिथिरतनुशेषमाटिङ्गय कान्ताः । 

राश्वनिःश्वासवेगस्फुरितगुरुकुचद्न्द्संयृषटमक्षाः 
श्रान्तः शेते रतान्ते सुखमिह सुकृती टीटया कामिरोकः॥ ६२॥) 

किं च काश्चन पुनरिहैव 
निःदोषं व्यपनीय नीविवसरनं मञ्लुक्षणन्मेखदं 

क्रीडन्दोटनसिन्नमध्यरतिकं किचित्प्रकम्प्रस्नप् । 

१. भवन क, २. चः ख-ग-पुस्तकयोनीस्ति. ३. प्रचलितः खे ४, दषटर 
दष्ट क. 



१० काव्यमाडा । 

उद्यत्कुण्डल्ताण्डवं च रुचिरं विक्रम्य कान्तोपरि 
छानता वक्षति कामिनां य॒कुरििप्रान्ताक्षिकं शेरते ॥ ३४ ॥ 

अन्यच्च | 

वीरीयितेषु श्गद्चावविलोचनानां 
कण्ठोदितान्यचरमं कल्कूनितानि । 

आग्रेडयद्धिरथ सोधगतेः कपोतैः 
शङ्के गृहीत ईव संप्रति रिष्यभावः ॥ ३९ ॥ 

(पदान्तरं गला ।) कोऽयं कमलापीडसदनप्राकारादवतीयं प॑यीयस्वडितचर- 
-णसरुण इत एवाभिवतेते । निषूणं निरूप्य स्वगतम् ) कोऽन्यो वप्न्तका- 

तेऽसन्ित्रदेतादशे चरित्रे प्रगल्भः । पअक्रारम् ।; सखे वसन्तक) 

चराय रीतख्यप्ति मे छोचने । सत्रास्गद्वदं किं बवीषि-- वयस्य, मन्दं 
मन्दं जस इति । सखे, कुतस्ते भयमिदम् । किं चरवीषि--"कमला- 
पीडात् इति । सले, मा मेषीः । (हसते णीता) तिष्ठतु कमलापीडानां 
राते सहखरमय॒तं वा । 

जिष्णुवौ विष्णुव खष्टालिकदष्टिरष्टमू्तिगी । 
सष वा प्रष्टं गा मत्सखमीष्टेऽपि नान्तो द्रष्टुम् ॥ ३६ ॥ 

(कतिचित्पदान्यतिक्रम्य ।) कथमद्यापि विकम्पसे । कि मवीषि- 

(उद्यत्करारकरषारतडित्कराम- 
सुद्धान्तभीमतररोणित्षोणर्टिम् । 

उदण्डदण्डधरदुग्रैरचण्डिमान- 
गुद्रीक्षय तं कथय इन्त न कम्पते कः ॥ ३७ | इति । 

सत्यम् । तथाविध एव कमरूपीडः } कितु दृरप्रगाभिन्तस्यासंमावित- 
मारोकनम् । अथवा खप्रविजम्मितमेतस्पियप्तखस्य मवितव्यम् । कि ब 

2 1 त मन तो 

१. विश्रम्य कान्ता परिष्ठान्ताः ख-ग. २. ्रानतक्षणं शेस ख; प्रान्ताक्षि 
संरोरते" ग, ३. वीरायितेन' ख. ४, शतिः क-ग. ५ प्रयौयः ख-ग-पुस्तकयो- 
नौस्ति. ६. “चकोर्तरुण इवायाति" ख-ग. ५. नयनेः ख-ग. <, वयस्यः क-पुप्तकरे 

गति, ९, द्टस्तः खग. १०. वत्सबरिष्टेऽपिः ख. ११. “शोणितक्रोणः क, 



मुकुन्दानन्दमाणः । ११ 

वीषि-- वयस्य, नायं खम्रः" इति । कथं तहि तव पुनरागमनम् । क्रि 
तावत्। अणुमात्रमपि नात्र मया मिथ्या वचः कथ्यते। सत्यं दुरप्रषसीति । 
अहमपि तथेव दूतीवचनरम्मितविश्म्भतया तया सममपमशरपममसंग्डा- 
हृदयो यथापूपै तैसतेरविरातैषिरासगृहविद्ुमचरणपर्यङ्कपर्यन्त एव॒ शयानो 
निःशङ्को निंरामनेषम् । अयं तु कमलछापीडहतकः प्रच्छन्न एव कदा वगय 
निजक्लवृत्तपरिशोधनाय कुत्र वा निरीय स्थित इति नवेदिषम् । ततो 
निशावमताने निःशङ्कमेव तसाचिश्चान्तानिगतः प्राङ्गणगतं तं घातुकमप- 

दयम्” इति ! वयस्य, कष्ठ कष्टम् । कथं पुनर्निष्करानोऽभि । कि बवीषि- 

समां दृषट्र हन्तुं करधृतङृपाणः प्रचदितो 
हि द्रीरं यावच्वरितमरूणल्नाद्महतकः । 

अहं देवात्तावत्कथमपि चर्चनिष्छुटपथा- 
दुदग्रप्राकारं रघु समतिष्ङ्कयागतः इति ॥ ३८ ॥ 

दिश्या पुनरपि जातं वयस्येन । कि बवीषि--विशोषतः प्राणसंर्- 

षकं प्रियसखमुपरभ्य' इति । मवतु तावत् । तिष्ठ । कोऽयं कमलपीडसदना- 
गणे कटकः । (शतिमभिनीय सगदरदम् ॥ वि तरवीषि-- ते, नूनं कमल- 
पीडन खड्डपाणिना सा मब्राणवछमा कख्वाणी व्यु[पादिता । तच्छ तोडय- 

ममन्दः परिननाक्षन्दः । हा प्रिये कख्वाणि, हा मदथंत्यक्तनीविते, हा म- 
ल्राणवद्धभे, कथं पल्यपदेदोन पापीयसा मृत्युना ददशां नीतापि । अ- 
थषः किमिति पतिरिहोपारम्यते । कित्वहुमेव तावदुपाटञ्पव्यः । 

कण्ठा छेषं शारिमुखि मया तन्वता दोरहिभ्यां 
प्राणान्पातुं प्रणयगरं नूनमापूरि गरे | 

नो चेत्पूवं यदश्टतमयं नेत्रयोरगा्माघी- 
तत्ते भर्तुः कथमिव भवेत्तादश्ञामषपा्रम् | ३९. ॥” इति । 

वयस्य, कटकटमात्रेण कैथमेवमधीर इवाप्रह्यश्लोकपावके पतितोऽपि । 

१. त्तिष्ठ तिष्ठ ख. २. दोयुगाभ्यां' खः; दोरगभ्या ग. ३, कथमापरीतमदिर 

दरव" ख; कथमापीतहृ्दय इवः ग. 



१९ काव्यमाङा | 

नालनः प्राणामणयसि । किं जवीषि-- खे, फ ममापि प्राणेष्वभि- 
ष्वङ्ग; | येनैवं 

तररोक्याद्धुतजीवरन्रमबलं खप्राणनाड़ीं पतिः 
किं कुयत्छपितोऽपि तामिति मया दुसतकैवक्रातना 1 

जाल्मेनानुपकारिणा जडधिया भूयः कृतघेन म- 
(~ ^~ ^ 

त्राणा एव निरीक्षिता न तु पुनः प्राणप्रिया रक्षिता ४.०॥' इति । 

(स्वगतम् ।) कथमप्रतिकाररोकवेगः संवत्तो वयस्यस्य । किमत्र क- 
तव्यम् । इत्थं तावत्कथयामि । (काशम् वयस्य, तत्वतः कमलापी- 
डस्य तस्यां प्रवृ्तिमनवेक्षय के्वैटेन कल्कटेन किमप्यमङ्गहमुत््रेष्य ग- 
दितुमेवमन॒भवितुं वा हशमनुचितम् । तदेहि । कल्वाणीघृत्तान्तं तत्वतो 
ज्ञासयावःः ईति | (कततिचिददानि गता विलोक्य च ।) वयस्य, परय कोऽयं 

ककषान्तरनितिप्ङकपाणद्धितीयोऽीबण्ठितमूा $त एव सत्वरमायाति । 
(निवेष्य) कि ब्रवीषि-- रखे, अयं मद्नुचरः कटकण्ठो मैदवरोकनो- 
स्कण्ठो जवादभिपतति । यः किं निरीथे कठ्वाणीविरासगृहं प्रवि- 

दाता मया मदीयक्ृपूणं रदाय बाह्यकक्षान्तरे मम रक्षणाय निक्षिप्तः 
इति । भवतु । एनमेद परच्छावः । अरे कलकण्ठ, इत इतः 1 खड्घटत्त- 
सयन्प्रणम्य किं जवीषि--म्मक्सु अणुद्धिदं देवस्स वजस्सेण मम मा- 
मिणा गिभंघातदिण्णजीविदंवि जणं परिहरि अत्ताणं सखखअन्तेणः ` 
(क) इति । (वतम् ) कथमयं वृयसयमुपाटममानः कछ्वाणीगतं किचिद्ुमं 

¢ 
न त प् न १००५५०८ वि 8 1171 

(क) सम्यक्खल्वनुष्ठितं देवस्य वयस्येन मम॒ स्वामिना निजघातदत्त- 
जीवितमपि जनं परिहत्यासानं रक्षता 

१. अमलां" ख-ग. २. धीतात्मनाः ख-ग. ३. केवरं" ख-ग. ४. “इतिः 

क~पुस्तके नास्ति. ५. द्वितयःः खग. ६. इत एवः ख-ग-पुस्तकयोनोस्ति. 
७. (मदवठोकनकृतोक्ण्डेः ख-ग. <. "आदायः ख. ९. भममेवः ख-ग. १०. अरेः 
ख-पुस्तके नास्ति. ११. अम्हे ख, १२. णिभपादविप्ण्णः ख, “निजपादतरिषण्णः 
दूति तच्छाया. १३. अ्चुभं छ्भं वा नः ख-ग, 
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पिद्युनयति । (काशम् ) अरे मूलं, किं दुःखितमेव वयस्यं पुनरवमरंतु- 
दैर्वचनेदुःखयसि । कि नवीषि--किदि दुकिखिदो दे बजस्पो' (क) इति । 
केनापि न रक्षिता निजवछमा कमरपीडेन व्यापादययमाना कट्वाणी । 
कि बरवीषि-- अह ई । केणावि ण रक्खिदा पा-' (ख) (इययोक्ते ।} 
वयस्य, साक्तगद्ररं कि बवीषि- 

द्रम्यामाभ्यां कुवख्यमयी माडिका मत्कराभ्यां 
यसिन्कीडाविधिषु निहिता सए सानुकम्पम् । 

सोऽयं कण्ठः कैनककदटीकन्दरीगर्मसारः 
कान्ते जातः कथमसिरुताघोरंपातस्य पत्रम् ॥ ४ १ ।॥ इति । 

(स्वगतम् । कथं वयस्यमाश्चास्तयामि । 

रोकं त्यजेति परुषं किमितः शुचेति 
निन्दालुशोचनविधिर्षहुशोकेतुः । 

नँ कृपाविधुरता कथमात्तदोक- 
माश्वाप्तयन्ति खुद्दं सुदो न विद्चः ॥ ४२ ॥ 

(धरकाशम ।) वयस, निःरेषमसंबद्धप्रखापिनो ऽस वचनम॑नाकण्यं न युक्त 
मेवं विरुपितुम् । अरे, किं वीपि--एव्यं णेदम् 6 एसो महं व्णंप्तम- 
गं ण सुणादि' (ग) इति। समग्रमेव तावत्कथय । किं बवीमि- श्ुणिअदु 
दाव । एदं कहिअदि । ण केणावि रक्खिदा प्रा अपणो बुद्धिमन्दरेणः 
(घ). इति । वयस्य, तव प्रियतमात्मनो बुद्धया रक्षितेव्युक्तं भवति । 
तदटममङ्कटेन श्लोकेन ] तस्रकारमेव एरच्छावः.। इति पटाञ्देनाश्रूणि परि" 

(क) किमिति दुःखितस्ते वयस्यः । । 
(ख) अथ विम् । केनापि न रक्षिता सा। 
(ग) एवमिदम् । एष मम कचनं समग्रं न शुणोति । 
(घ) श्रूयतां तावत् | एतक्कथ्यते । न केनापि रक्षिता सात्मनो वुद्धिम- 

न्तरेण | 
१. भे वग्रस्यं' ख, २. कमठ्कदी' ख. ३. दूरातस्य' स~ग. ४. अः ४. ज- 

क्यः क, 

१ 
1 



१४ काव्या | 

छरज्य कलकण्ठमालोक्य च ।) अरे कल्कण्ठ, फ प्ता विनिष्क्रम्य सोभाग्य- 
वीथिका प्रविष्टा । यत्र मरुः क्षितिमलुर्वा मयं न भवति खेरिणीनाम् । 
वयस्य, ¢ व्रवीषि--्यंदि गणिकाप्तरणिमवतरति म॑दनकरिणी सा 
तरुणी तदा 

सोप ुधाकिरणचुम्विनि रम्बमान- 
मुक्तावितानवति मञ्चतटे रायानः 

आरोप्य वक्षि ममानिरहमायताक्षी- 
मन्ञातराजिदिनमेदमहं वसेयम् ॥ ४३ ॥' इति । 

(कठ्कण्डमारोक्य ५) अर, किं ब्रवीषि--देव, एव्वं णेदम् | 

धम्मं सिरियुहं दिअ विआि 
णेत्ताह् सोणमहरं अ घणत्थणे अ । 

ताए विलोहअ प्रवि दिणं दिर्णति 
जनाणादुकोणु खु कवि णिसं णिसेति ॥ ४४॥ 

किदु तह ताए ण किदम्' (क) इति । तहिं ततः किं कृतं कल्वाण्या | 
कि त्रवीषि--ष्द्व, जाव इमो धरादो णिगदुअ तुवरिदं घरवणपहेण 
चलिदो दाव एव्व ह्या चदरा अत्तणो आह्रणाईं कहिं विं णिक्षंख्िवि 

गिमवक्खताडणयपुव्वं इमो इमो चोरो मह आहरणाईं आहरिअ ग- 
च्छ । हा, हदम्हि । सुषौ एव्व दृरदेप्रादो आअदे जजरत्ते फ करि 
सपम् । कि कह्इस्सम् । का गईं । को णु सरणं ति अदिमेत्तं अकन्द्रन्ती 

[0 

(कः) देव, एवमेतत् । 
धम्मिहटकं श्रीमुखं हसितं विकासि 

नेत्रे च शोणमधरं च घनस्तनौ च | 
तस्या विरोक्य सदापि दिनं दिनामिति 

जानातु को नु खलु कथमपि निशां निशेति ॥ 
कितु तथा तया न कृतम् | 

१, “तया यदिः खग, २. (मदनमक्रगिणी' ख 
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अस्युधाराकिरिण्णरोभणा सअण्णादो णिग्गदा' (क) इति 1 (घषहुमानम् 
साधु कल्वाणि, परर ] वयस्य, अन्यादरमेव सलं पतिभरतारणवातु- 
मस्यास्तव प्रेयस्याः ] (करकण्ं प्रति ॥ ततस्ततः । किं तवीषि-- तदो 
सोवि कमरपीडो स्ववं चोरचरिअं नव्व मण्णन्तो जई हिअअवह्डे, भा, 
होहि मा होहि मभाउढा । एप दे रक्खिदा प्ण्णिहितो कमलीडेति 
मणिअ तं एव्व घर्वणं किवाणपाणि पविद्ध } अर्हवि दाव एव्व सुण्ण- 
दरण्णङुम्भह्विदो च्छ णिगमिञ देवपाअप्तण्णिहिं आअदोम्दि' (ख) इति । 
वयस्य, सा तव पुरातनपुण्यविमषेन विपदसिमार्मतीतवती नितभ्िनी ; 
करि त्रवीषि--तस्या एव नेपुप्यविमवेनेति वक्तव्यम् इति । मवतु | 
तथेव यैथामिरषितं भवतः । (पदान्तरं गला अङ्ग्या निद ) इं 

विभ्राणा दररिथिद्छां करेण नीवीं 
निश्वाप्तुरितकुचो मुहुः ददान्ती । 

पयन्ती चकितमितस्ततो मृगाक्षी 
पर्यायस्लितदं प्रयाति तूणम् ॥ ४९ ॥ 

कि ब्रवीषि--किं न जानासि । इयं रल्गुष्तसुषा' इति । ति जानामि । 
0. का 
क) देव, यावदप्त ग्रहानिर्गय तरितं गरहवनपथैन चर्तिस्ताप्देष सा 

चतुरात्मन आभरणानि वुत्रापि निक्षिप्य निनक््षस्ताडनपुक्छरम् अयमयं 
चोरो ममाभरणान्याहय गच्छति । हा, हतास्मि । श्च एव दुरदेशादागते 
आयंपतरे कविः करिष्यामि | कि कथयिष्यामि । का गतिः} को नु श्ररणम्' 

इत्यतिमाजमाक्रन्दन्त्यशरुधाराङ्िनिरोचना सदनानिर्गता । 
(ख) ततः सोऽपि कमलापीडः सवं चोरचरितभेव मन्यमानः “अयि 

हृदयवह्टभे, मा भव मा मव भयाक्रुला | एष ते रक्षिता संनिहितः कमल. 
पीडः इति मणिला तदेव गरहवनं कपाणपाणिः प्रविष्टः | अहमपि तप्रदेव 

गुन्यधान्यक्रुम्भस्थितो लधु निर्गम्य देवपादसंनिधिमागतोऽस्मि । 
१. अतिनीतवती नितम्बवती खग. २. धथाभिमतंः ख, ३. क्रापौ येवम्" 

ख-ग. ४. पदापि यातिः ख; पदानि यातिः म, ५. श्तनगृष्ठस्य' ख-ग 



१६. काव्यमाडा ) 

करय स॒ल्यपि जातु याति न बहिनीप्यन्यमाडोकते 
साध्वीरप्य॑नुकुर्वती गुरजनं शवश्रू च शु्रुषते । 

विखम्भं कुरुते च पत्युरधिकं प्रप निशीये पुन- 
तिद्राणे नि्मर्तबन्धुनिवहे निर्याति रन्तुं विटैः ॥ ४६॥ 

कि व्रवीषि- 

“एषैव योषितां धन्या शीरं च ₹मते सुखम् । 
दिवा पतिव्रता भूत्वा नक्तं च कुख्टायते ॥ ४७ ।# इति । 

वयस्य, सम्यगुक्तम् । (परिक्रम्य विलेक्य च ॥ वयस्य; परय पद्य | 

इयमिह 
अङ्गष्ठत्जनीम्यामधरं धृत्वा बिटोकयत्यवबल । 
कुचदुगखुद्धतस्तिचयं परश्ययि मावयति परिषशत्यपि च ॥४८ ॥ 

मखे, इतः पश्य । 

एकं विचछछथकेशपारानहने व्यापारयन्त्याः करं 
श्चापोत्कम्पिकुचस्थरीपरिचख्चेराञ्टे चापरम् । 

अस्याः च्ंसिनि लोलरलररनाछ्ते रानैरेशचुके 
मन्दं मन्दमिवाविरस्ि नयनानन्दाय नाभीसरः ॥ ४९॥' इति । 

(अन्यां निर्िदय ।) 

आट्ग्रेश्वरमाङ्गके त्रिचतुरैः शय्याप्रसुनैरियं 
दक र्ध्गवेषिणा निजरशरैविद्धेति पचेषुणा । 

मीर्धोचनशोणकोणचपटप्रल्िग्तारं सुखं 

रीत्कारस्फुरिताधरं च सुतनोरस्या यदुत्ताम्यति ॥ ९० ॥ 
(क्षणमानं विचिनय ।) कि व्रवीषि-- खे, किचिदयृच्छामि यदिं सत्यमेव 

१. अनुक्ते" ख-ग. २. निखिले जने रिमुखी नियाति" ख-ग. ३. भूयो 

नक्ते च कुल्या यतः" सख-ग. ४. (वुचकरलशयुगखमुदुतसिचया प्यति पराद्शत्यपि 

चः ख. ५. परिगठत्" ख.-ग. ६. खसतिः खः; खंसितः ग. ५, भन्ये ख. 



सुदग्य न्य् -पणन । 

कथयसि; न वन्चयप्ि' इति । वयस्य, किचित्कदापि कि कथितपूरवमसत्यम्, 
येनाधुनाप्यक्त्यकथनेन वच्चयामि । कि जवीषि- 

कायं दधाति गात्रं गमयति निद्रालयं च ने्रान्तः | 
विरहदहनातिरेकं विवृणोति श्वसितमारुतोऽपि तव ॥ ९! ॥ 

किमत्र कारणम् इति । (स्वगतम् ) कथं कृतावहित्थोऽप्यहमनेन 
विदितोऽसि । (क्राशम् ! असि कारणम् । (क्प ¢ एवमिदम् । फ ब्र- 
वीषि--अचैव पुरोहितपत्रं वीतिहो्रमाश्रयख' इति । किमौश्रयण- 
मसि । सरमे बारमित्रं पुरोहितपुत्रः । किं ब्रवीषि- तरि स भवतो 
विदिततरृत्ान्तः कार्तानितकशिरेमणिः खयं कचिदन्तरायं पिडुनियंलखाः 
पतिगृहगमनं निवारयति" इति । वयल्य, साधु मन्नितम् । क पुनर 

पुरोदितपुत्रः । सविमरम ॥ किं व्रवीषि--तिन नियतम देवताचनाय कुघु- 
मान्यवचिन्वता पुरोयनि स्थातव्यम्" इति । कल्कण्ठ, किं जवीषि-- चे. 
डिजाअच्रणायेत्ति भणिद्म्वम्' (कः) इति । आः दुर्मते, पूजर्हष्वपि यकि 
चिलम्पपि । किं व्रवीषि-- कहं पूजाअरिहो सो, सन्दिहोमबटिकम्म- 
एयु जं द्क्खिणेत्ति दविणं गहिअदि तप्पणीकदअ मत्यएण जो चेडिजणे 
चरणां बन्दह' (ख) इति । वयस्य) त्वमपि किं बवीणशि-- से, एवमेतत् । 

 विस्पू्ैत्तिमिरे कुटीग्कुदरे दव्यीटितोन्मीलिि- 
रायासेन पुरीपुरोहितघुतैस्तावन्निा नीयते । 

सायं खीक्ृतदक्षिणावसुपणो यावन्निनस्वामिनी- 
मस्वापावधिकोपचारनिरतो नम्यति दप्रीननः ॥ ५२ ॥' इति | 

(सोपहासम् # वयस्य, न जानासि । 

(क) चेटिकार्चनायेति भणितव्यम् | 
(ख) कथं पूजाहंः पः, शान्तिहोमवलिकरमकेषु यदक्षिणेति द्रविणं गृह्यते 

तत्पणीकय मस्तकेन यश्वेटिकानां चर्णानि चन्दते | 

१, अंसयवचनेनः ख-ग. २. 'एवमितिः ख-ग. २. आश्रयणीय खग, ४, प॒ 

एव" ख-ग. ५. टाः ख. 



१८५ कृन्यमाखय । 

गणिकानिदान्तघस्चेटिकावियः 

कतिचित्परे पुनरयं तं मे मखा । 

पफ़रीकरोति पररयोषिदुचत- 
सनकुम्मिकुम्भपरिरम्भणेरुरः ॥ ९३ ॥ 

तदहमु्ानं गत्वा पुरोहितपुत्रमन्वेषयामि । क पुनरितो गच्छति वयस्यः । 
प बरवीषि--वेदोवाटीम्' इति । सन्तु शुभास्ते पन्थानः । कतिचितपदान्यति- 
कम्य ) दयं खट विश्रह्ुटमदावष्टम्भविनजुम्भपाणमद्नधनुष्टकाररङ्कावह- 
मधपद्चकार सुखरशिखरा टलितरसारकिप्तरयाखाददुंहितपरभतकुखबहुल- 
कोटाहला मन्दमन्दस्यन्दमानमकरन्दजिन्दुसंदोहपरिपूरितकसमपरागपर- 
म्परापरिकल्िताट्वाररेखा विभाति वनरेखा । (वनश्वेशं नाययिता पिरोक्य ।) 
अन्रहि 

परागपाटीषनतैकतास मन्दं मिदिन्दा मधुवाहिनीपषु | 
क्रीडन मन्दानिलकणधारसंचायेमाणप्रसव्वासु ॥ ५४ ॥ 

(अन्यतो विलोक्य ।) आप्रभातमिरहेव विहरन्ति पौरनारिण्यः | 
एतान्यज्घ नकेहिभस्नवलयान्येषा परिष्कारभू- 

रेतस्पदतस्पमेष च्कुरखस्तःमरसूनोचयः । 

एषा विस्सृतहारयृष्टिरिदमारिषं पदं छक्तयै 
रेताः कामुकलोकपादकमटन्यसकषन्या सुवः ॥ ५५ ॥ 

(पदान्तरं गत्वा ।) कंथमियमुद्ानपाहिका मरालिका । सखि मराल्कि, कि- 

मत्र दुसुमावचयाथैमागतो वयसो मे वीतिहोत्रः । कि बरवीषि--*अह ह| 

दाणि एव्व कुसुमपृडिआहत्थो दक्षिखिणदो स्क्वाडीं पविद्धोः (क) इति । 
ति प थन [8 ष त नाकम [8 त 8; 

(क) अथ किम् | इदानीमेष कुसुमपुटिकाहस्तो दक्षिणतो शक्षवाटीं 
प्रवृष्टः | 

> 

१, तथा सखाः ख. २. बेद्यावारीम्* खग. ३. सुखितः क, ४, स्तकैः" क. 

५. वकथमिहोयानः ख-ग्, 



युकुन्दानन्द्भाणः | ९ 

तमेव पन्थानं द्रीय । किं बरवीषि--¶दो' (क) इति । (दान्तं गला } 
सखि, पश्य । 

यथा यथायं सकररन्दपुरैरापूरस्य्ा्नतरः प्रकामम् । 
तथा तथा मन्दमरुतपरगेरुदश्चयत्युत्ततमाख्वाम् ॥ ९६ ॥ 

(निर्दिश्य ।) 

-कुयुमरपविन्दुपूरे वम्भरगम्भीरधीरश्चकारे । 
` मञ्चुरुररापूञे सर्ता विहरन्ति सरसमिह कुञ्च ॥ ५७ ॥ 

कि बवीषि-- णं आणापि (ख) (कुपुमप्सबिन्दुपूरेः इयादि प्रसत्ति । 

पुनरन्यतो विलोक्य सविषरादमिव ।) 

अस्िन्निष्पतितोष्णवाप्पप्तचिलम्डानाङ्करे केवहं 
प्ता वह्मविप्रहब्धरुदश्चा शसंकेतकुज्चोदरे । 

कंदपीपिनिकरत्तगा्रपतितस्त्यानामिषग्रोच्चय- 
तरेणीवेयमरोकपदछवमयी रय्या दरीदृश्यते ॥ ९८ ॥ 

शि बवीषि--शृदो पेक्ल, इदो पेक्ख । इमो दे वस्सो (ग) इति । 
(ष्ट सहम् ।) कथमग्रत एव वयस्यः । 

आद्ज्विपुष्पपुटकेन करेण शाखा- 
मालम्ब्य तत्क्षणप्तमुच्रहिताडिनालम् । 

उद्यम्य दक्षिणकरागरुदीक्षमाणः 
पष्पाण्यप्राववचिनोति कुरण्टक ॥ ५९ ॥ 

(उपचय ।) वयस्य-(दरथेक्ते । सश्रमं शाखायुत्छज्य क्षणमवलोक्य च ॥) कि ` 

त्रवीषि--वे, संप्रति दुर्ज्ञानं तंवाभिज्ञानम् । यतः । 

(क) इतः | 

(ख) ननु जानामि । 
(ग) इतः पद्य, इतः प्य | अयं ते वयस्यः | 

१, दो ददौ इतिः ख-ग. २. (तमतंस्छतप्राक्रतम्ः इति ख-पुस्तक्रे टिणणपू. 
अ ई, ५ 

, पुदशः खग. ४. ददो" ख-ग-पुत्तकयोनास्ति. ५. 'तवामिज्ञानम्' ख-ग, 
एः १ + 



२० काव्यमाहा | 

कामं कररौरवयवैः परिपाण्डुरेण 
गण्डस्थलेन च ग्रशारपया इदा च । 

निम्बाधरेण च युहुर्मसणीकतेन 
मन्ये भवन्तमधुना भवदन्यमेव ॥ ६० ॥ 

किचान्यत् | ध 
आरक्तमरषपरिगृष्ठनवाश्रुपूरं 

पक्षमावपातमरदुष्प्रस्रावडोकम् । 
एतत्तवाक्षियुगरं विवृणोति कान्ता- 

वि-छेषनं किमपि दुःखमप्रह्यवेगम् ॥ ६१ ॥ 
तात्क प्रस्थिता मञ्ञरी पतिभवनम्" इति । (स्वगतम् ।) कथमयं जानात्येव 

प्रथममकथितमपि रहस्यम् । अप्चवा देवज्ञानां किमविज्ञातमस्ि । ध- 
काशम् ) अपि नाम पयसि ज्योतिःराच्चेण चक्षुषा मे चरितम् । 

यत्न वेत्ति परः किचिदेकां सुक्त्वा जयवतीम् । 
या निष्कुटवने तन्वीं मया तां प्तमयोनयत् ॥ ६२ ॥ 

(विहस्य ।) कि व्रवीषि--किमेतत्परिज्ञानाथेमपि ज्योतिःशाखरं चकषुरपक्षि- 
तम् । यतः । 
कीडा परल्ीषु कियद्धिरेव दिनैनिगूढापि म मूदिमेति । 
पङ्के निखातापि गभीरतोये पाथोजिनी कर न ममुज्िहीते ॥ ६३६ ॥इति 
ययेवं तरि किमिति न परिहरन्ति न परिवदन्ति च पद्मुखीरम् । कि 
व्रवीषि--भा मेवं वादीः । 

सुचरितमीदृशमखिरं सरवै जानन्ति सर्वेषाम् | 
न तु परिक्दन्ति निपुणाः स्फुटतरमेते परस्परत्रापतात् ॥ ६४ ॥ 

तत्कतिपयैरेव दिकसेरियं खयं परिहरिष्यति पकर्मपि बन्धुकुलम्' इति। 
निःश्वस्य ।) वयस्य, अतः परमखिलमपि संभावयामि, यदि तावदिदानीं 
रादृहवदनबिद्ादवगरति सा हरिणाक्षी । किं वद्ि-- खे, नक्तमेवोक्तं 

त्म ज जमनम कमनका ५१ 

१, निरूढिमितिः ख-ग. २. वयस्य ख-ग-पुस्तकयोनीस्ति. 



मुकुन्दानन्दभाणः। १९ 

त्वयि खेहवत्या जयवत्या । वत्स, तथा प्रयतितव्यं यथा मन्दारदहिता 
मञ्ञरी पतिमन्दिरकन्दरमाजनं न भवेत् । तलरथममुपदेशो भगवा 
नटवत्याः । तदुपरि प्रियघुदो निदेश इत्यु भयथाप्यवद्यं करणीयमेव 
मे मज्ञरीगमनभज्ञनम्, तव च मनोरञ्जनम्” इति । ( खगत) अहो मयि, 
मगवत्या जयवल्याः प्रसादातिरयः, यदेवमप्राथिताप्यनयुयुक्ताप्याल- 
नैव कृतप्रयत्ना ममेव हितमातनोति । (काशम् "त्थं कृतनिश्चये त्वयि 
तावदसाकं ` 

सहजग्रमसरसे खमभावचतुरे जने । 
किमर्पितात्ममाराणां वक्तव्यमवरिष्यते ॥ १९ ॥ 

तदद्य सत्वरमेव त्वया गन्तव्यम् । कि बवीषि- अहं गच्छामि इति 1 

(षिोक्य ।) कथमतिक्रान्त एव प्रियषटित्रिण प्रमदवनपधेन्तः । मराच्कि, 
कि जवीषि--शदो कमटमित्तेण मित्तेण अकन्दो पुम्बगिरिपजन्तो' (क) 
इति । आचीमवसोक्य ।) 

धटमानकोककुचमामरान्करेविकप्तययोजनयनावलोकितः | 
परिचुम्बतीदमरुणप्रभाघरं रविरदय वारवनितामुखं मुहुः ॥ ६६ ॥ 

अथना । | 
भूयो निपीय छ्वणाभ्बुधिमाप्रमातं 

पञ्ञीभवज्चदयते तपनच्छलठेन । 
ओ वाचिरम्बरपयोनिधिमद्य पातुं 

रीनोड्धवु दुदकदम्बमिति प्रतीमः ॥ ६७ ॥ 
(वामतोऽवटोकषय ।) | 

उनिद्रद्मकोदादुदच्छन्ती शनैरविच्छिन्ना । 
इयमिह मघुपश्रेणी सरकरखङ्गश्चियं वहति ॥ ६८ ॥ 

(क) इतः कमकमित्रेण मित्रेणाक्रान्तः पु्वैगिरिपरथन्तः । 

), रसिके ख-ग. २. 'अयं" ख, 

गसुकु० र 



१९ काव्यम | 

कि ् रवीषि--प्तक्खु पुञ्दिणविअधिं सरपिअम्, जदो उगगयहिः 
महुभरद्येणी" (क) इति । यथेवमदैव विकसितं कमङाविकपितं इशैय 
मे कमर्टम् । (निदि ") किं बवीषि--"एदं पेक्ख । जत्थ (ख) 

इन्दिरावरविहारमन्दिरे मन्दमन्दमरविन्दकंदरे । 
गन्धतुन्दिश्मरन्दहुन्दरे बम्भरा इह चरन्ति बैन्धुरे ॥ ६९ ॥ 

इति । (सथिरः कमे तदेव पठिता ॥ पसि, कथमपूर्वमेव वीथयप्ति समसंरछृ- 
तप्राकृतं हं पयम् । 

करामरहादजिनि केवरं ते विभुविवश्वानिति छोकवादः । 

आप्रातराप्ायमपास्तशङ्खं भुङ्के रसं भूरि मिखिन्द एव ।॥ ७० ॥ 

किच। 
जन्मारभ्य प्रतिकमप्तावारनोदशनं ते 

ाम्थन्भरङ्गः क्षणगणनया वाप्तरानल्यनेषीत् । 
त्वं तृद्धिचे रनसि मर्ता दक्षिणेनापि भुक्ता 

सोटव्यं तत्कमिनि कथं तेन टोकेन वापि ॥ ७१॥ 
(पुनविलोक्य ।) 

रिक्ताः कुसुमपरागमसनामो 

कापाटत्रतेमिव काममाचरन्तः । 

गायन्तः किमपि मधूनि मिक्षमाणा 
गाहन्ते कमल्गहाङ्गणानि शङ्गा: ॥ ७२॥ 

(परान्तरं गला ।) अयि, परय तावत् । एष पौराणिको मुद्र्मट इत एवा- 
भिवते किं जवीषि--'नाणामि णं गूढपाहविअम् । अअं कु 

(क) तत्खलु पुवदिनिकितं सरत्तिजम् , यत उद्गच्छति मधुकरमरेणी | 
(ख) एतत्पदय । यत्र । 

१, ¶िकतितकमल' क. १. बन्धुरः ख-ग. ३. न्दर ख-ग. ४. क्यसि क. 
५. गृहान्तराणि ख-ग, 



मुकुन्दनिन्द्भाणः | १६ 

तह तह पढ पुराणं तह तह वक्खाहं अत्थेवि । 
तह तह पेक्ख किदवो जह जह रज्न्दि बाख्विहवाभो ॥ ७३ ॥ 

एदं क्खु सुणिदं ज॑ यगटमद्धोत्तिः । किदु चिदम्बरभयोत्ति एव्व कि 

एदस्स णामः (क) इति । सद्यं चिदम्बरभद्क इति तातक्तं नाम । गुनै- 
रास्तु मुद्रखभट् इत्याहयन्ति । मवतु तावत् । एनमाछाप्रयामि । उष्षय्य ॥ 
एकं हस्तमुत्तसूयन् । पौराणिक, प्रणम्यसे भुजगरेखरेण । कि बवीषि-- 

सकररतिकरादेरिकेऽपि त्वयि कामारिषमारासहे' इति । (सविनयम् 
कथमरीकवचोभिरेव म॑यि गौरवमारोपयसि । किं तरवीषि--अपिं नाम 
ममापि वचनमरीकं संमावयसि । सरसि तावदिदानीं त्वमेव 

त्ताने रायने छ्टल्लुपहसच्नव्यक्तमाहापय- 
न्ाव्येऽपि व्रनयुभ्रुवां रतिकदयुः कि कृष्ण नोपादिरः | 

या दोछावरनच्छखादुपरि ते व्यातेनुरुक्ण्डया 
यत्किचित्कममुचरत्कुचकचश्रेणीकमेणीद्शः 1 ७४ ॥* इति । 

भवतु । कख गृहम. पविधीक्ुसुचमः । किं बवीषि--गुजैरस्य निजैर 
दास्स ग्रहम्" इति । (स्वगतम् 

एष नक्तंदिवं तस्य मन्दिरं न वियुच्चति | 
कछावत्यक्षियुगमरोहनिगडं यतः ॥ ७९ ॥ 

कारम् ।) तई गृहिणीमिति वक्तव्यम् ! कि मणपति-प्रा खट् बिश 
तपुर्यंचरिता शक्तोति जगदेव पवित्रकम्" इति । ( सकौतुकम् ।) कथय 
तस्याः पुण्यचरितम् । कि वदसि- 

(क) जानाम्येनं गूढपाह्छविकम् । अयं खट 
तथा तथा पठति पुराणं तथा तथा वक््ययथनपि । 
तथा तथा प्रेक्षते कितवो यथा यथा रज्यन्ते बार्विधवाः ॥ ७९ | 

एतत्ललु श्रुतं यन्मद इति । कितु चिदम्बरभद्र इत्येव किङेतस्य नाम । 
क € 

रति" ख-ग-पुस्तकयोनास्ति. २. भमः ख-ग, ३. “उत्तानः ख-ग. ४. कष्य 

वा" ख-ग, ५. ¶विश्वतः पुण्यः ख 



२४ काव्यमाडा । 

“ध्यं विष्णुपदं कुचौ रिषपदं वक्त्रं विधातुः पदं 
धम्मिहः युमनःपदं प्रविरप्तत्काश्ची नितम्बस्थरीं । 

वाणी चन्मधुराधरोऽरुणधरः श्रीरङ्भूमिर्वपु- 
स्तस्याः कि कथयामि पुण्यचरितं मान्या सदा निभैः ॥७६॥' इति | 

(सबहुमानम् ।) तत एव॒ तत्रभवान्महीयते । भवतु । तत्रभवति कीदशी 
तस्या मनोवृत्तिः । किं व्र॑वीषि--किरमपूर्षमिव एृच्छसि । 

पुरुषोत्तमाय भवते देवायेदमिति मे पमपयति । 
सायंतननीराजनपमये वीदीरातं वधूटी स्ता ॥७५७॥' इति । 

सत्यं जानामि । 

धर्मोपदेरागुरुरित्यखिदन्परतार्य 
बह्योपचाररातमातनुते नतभूः । 

अभ्यन्तरे तु रतिदेरिंक इत्यनङ्ग- 
तत्वं तदेव कुरुते गुरूदक्षिणां ते ॥ ७८ ॥ 

( अनादरमिव )) कवि ्रवीषि-- सखे, किमेताकतेव मे साम्राज्यम् | 
कर्पीपगूढकु चपङ्कनकुडखानां 

कोनाम शंप्तति रति भुवि गुजरीणाम् । 
अन्ञातर्चारुदुरुपद्रवचोटनारी 

पीनस्तनस्तनकमण्डर्दत्तहस्तः ॥ ७९. |" इति । 
(आत्मगतम् )) पूर्वोऽपि जनः सजातीयमेव प्रियं मन्यते । 

ये भुवि यज्नातीयासज्ातीयायु तेऽनुरज्यन्ते | 
इुकयोषिपिकयुर्नरुदयति क प्रीतिरन्योन्यम् ॥ ८० ॥ 

(काशम् ।) अये, कस्ते चोडैनारीषु पक्षपातः । 
चोरच्छनना यदि कुचतट दुका गुर्जरीणां 

कच्छामावादघुनधनं तरि राक्यावमरीम् । 
तच्यस्य्तं द्रविडयुदहशामन्ततः किं ततः स्या- 

देकरैकं भवति सुभं तद्वदन्य् चान्यत् ॥ ८१ ॥ 
१. खे, किमपूमेवः ख-ग. २. अरे" क. ३. “चोठीषुः ख-ग, 



मुकुन्दानन्दमाणः | ९ 

परेतु नक्तंदिवमपि पतिपाश्चैवा्तिनी पा कथमनुव्तनीया तत्रभवतेति 
तरं भवति मे चेतः । कि नवीषि---शयत्किचिदेतत् । यतः । 

कथितप्तमये गत्वा गूं ममा डिखिता नतैः 
सपिति शयने पद्यौ पर््रऽप्यहो परिवृद्य पता । 

तमपि निपुणाटिद्गयैवाटं भुजारुतयेकया 
चपनयना मां च क्रोडीकरोति तदन्यया ॥ ८२ ॥ इति । 

(साश्वयेम् ।) अहो श्रौत्नियस्य साहसम् । (भरल्कां प्रति) 

विधत्तां संकेतं विशतु सदनं वा कथमपि 
कमात्तस्यां गूढं किमपि कुरुतां वा सृगदरी । 

प्रबुद्धे पत्यौ चेदयमपि भवेत्कीदशदशो 
वराकी वा सा तद्धनवख्यड्मा सखि तदा ॥ ८३ ॥ 

पराणिक, किं बवीषि-श्रव्ुदधेन तेन वा किं कतैव्यम् | 
गुजैरीणां इलाचारक्रमोऽय यद्रृहे गृहे । 
पोराणिकः पुरोधा वा शल्यो वा गूढवह्भः ॥ ८४ ॥ 

तदलमतिप्रसङ्गेन । साधयामिः इति । साधय) साधय । अहमपि वेर- 
वादविकां गच्छामि । (मराल्कामारोक्य ।) ससि, पुरोहितपुत्रसख वीतिही- 
चस्य प्रवृत्तिमधिरेण ज्ञातुमह॑ि । किं व्रवीषि- स्स अ ताए तुह 
दइआए अ उत्तन्तं परम्म ओरृहिञ तुञ् अज एव णिवेदेमि" (क) इति। 
सखि, साधु । गन्तव्यम् । (परिक्रम्यावलोक्य च ।) एषा कि यो- 

पारकैठमाषाजितरोषावृतकीरायुतकारायितमणिमञ्युटरुचिपिज्ञरनवपन्ञरमा- 
लद्ातटीलायुतप्रतिस्दनमतिहारा पारावतवाराश्रितविरङ्का धारायच्रश- 

तसंतानितजंखनिन्दुकंकणा कुङ्कमरसपद्किरपरदनाङ्गणा लङ्क टक्ष्यमण- 

(क) तस्य च तस्यास्तव दयितायाश्च इृत्तान्तं सम्यगुपरम्य तवाद्य 
[कक क 

[नवद्या | 

१, स्वपतिशययने' क, २. मभा ख-ग, ३. जनः ख-ग, ४. शेषाधूत' क, 

शोपायितः ख, ५. जठबिन्दुः ख-ग-पु्तकयोनांस्ति. 
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्षविहारा, अयोध्येव रामानुवृत्तमरतप्रचारा, हरम्तिरिव भुनंगविभूषिता, 

सरसीव पञ्चिनीप्रचुरा, वनभूमिरिव हस्तिनीकरनमितपुंनागा) कादम्बरी व 

प्रकितदैमकूटविस्तारा, नारायणतलुरिव .मोगिभोगानुषक्ता, विप्रप्भेव श्रु- 
.तिमिहितविविधवाचारब्धकोखहडा हारामदतरछ्चेटिकादस्तविखस्तपे- 

िकागदितवीटिकाकशनचट्ल्चटिका वेशवाटिका । अविश्ति नाटितक्रेन । 
किंचिदरिक्रम्य ।) इह् हि “ 

चरन्तीनां सधे चपरनयनानां तनुरुचो 
गवाक्षान्तर्वान्ताः कतिचन गृहीत्वा जलमुचः । 

क्षणं गोपौयन्ति क्षणरचिमिषेण क्षणमहो 
विवृण्वन्ति खण करगतमिवाकिचनजनाः ॥ ८९ ॥ 

कि च। । 
तारास्तामरसाश्चलेषु कदरीकाण्डंषु भूमण्डट- 

न्यावती गगने रिरःघु फणिनां रोटास्तुषारत्विषाम् । 
निम्बेष्वम्बुजपत्रचुभ्निषु तमस्तोमासदेतत्पुनः 

सवै हेमरतापु ताः प्रतिगृहं चित्रं प्रतिप्राङ्गणम् ॥ ८६ ॥ 
(सवैतोऽवलोक्य !) अहो रमणीयता नाङातपस्य । 

रञ्जयति रोरकमखिरं र्डितो बाडातपप्रप्रः । 
सरसतयति सदनवामीप्रारपसररम्यसंपदप्यमितः ॥ ८७ ॥ 

(आकाशे) कि त्रूथ-- 

“इह कौडावस्गत्कुवख्यदशामेतदधर- 

प्रभावीचीरोचिर्विुसति न बाडातपरुचिः । 
अप्रावप्येतासरां वदनकमखमोदट्ह्री 

न तु कीडावापीप्रस्िजवनीोरभञ्षरी ॥ ८८ ॥इति । 
सत्यमीदशः किच मगीहशः । यतः | 

रुन्ध्वाम्मोजे मुखरायपदा दक्तरङ्चैः सभृज्ञ 
दोर्वह्ीम्यां बिप्तवति कचेरौत्तरोवारनारे । 

यामनि मनम नना भभमिनन 

१, "वेदयावाटिकाः ख, २. गो पायन्तःः क, २, "आए" ख-ग, 



मुकुन्दानन्दभाणः , २७. 

वक्षोबद्धसनघनरप्ततकुम्भमतुम्बीफडाम्यां 
वारखे्णं निजरचिप्तरोमण्डटे पोवीति ॥ ८९ ॥ 

(कतिचितपदानि गता । निर्व्यं ) कथमत्रैव बाह्ातपमनुभति ीदवती । 
अस्याः 

आमृश्य नीरकबरीमवसज्य कण्ठे 
गाढोपगूढकठिनसतनकुम्भमारः । 

दीवीपपि -छथयितुं निभतं करमर 
रागाद्रविः स्परशति नाभिपदं नताङ्गयाः ॥ ९° ॥ 

अपि च। 
बारातपमपमार्ह बाडा पयषिततकुङ्कमभ्रान्तया । 
सतनतयमाद्रैनखाङ्खं काषं काषं करेण पीत्छुरते ॥ ९१ ॥ 

(उपष्टय ॥ सकि, तव सीत्कारघुधारसश्विराय मे श्रवणयोरानन्दं कन्डट- 
यति } साभिमानावहित्थं किं बवीषि-- का तव पुरतः पुरा पुनर क 
कृतवती सीत्कारम् इति } तहि विद्परृतम् । वयं तु न विसरामः । यतः। 

कान्ते दयूतजिते तवाधरदले दष्टे सरागं मथा 
सेरसंपिदुकूरस्यजघना तैव लोलेक्षणम् । 

मामुद्रीक्षय सरोषटजमपङ्ृत्पीत्कारतारं वचो. 
यत्वं जसिपितवल्यठं तदघुनाप्यानन्द्यत्येव नः ॥ ९२ ॥ 

` सरोषं कि ब्रवीषि--"कथमेवमनृतमूषितं ते भाषितम् । अथवा । 
यस्या नखरिखमनृताटिङ्कितमङ्गं जनिष्वनेकायु । 
कथयसि कथमथ तत्वं स त्वं कृष्णानतोर्क्नतो भूयः ॥ ९६॥ इति। - 

(विहस्य } कुतोऽन्यत्राप्यनृतकथा | 
यत्किलात्र मुवनत्रयोदरे संकटेन समवस्थितं चिरात् 1 .. 
तत्पमस्तमनृतं नताङ्कि ते कुक्षिट्मवरुयकैतवात् ॥ ९४ ॥ 

किं जवीषि--गच्छ यथागतम् | किमनेन वाक्षरहेनः इति । तरिं कायि- 
कमेव कुर् कट्हम् 

~ ~ ~ ~ ~~ ~~ ~ ~ ~ ~~~ ~ ~ न 

१, एषः क, 



१८ काव्यमाछ | 

बद्धा ो्याममिमतयुद मामधस्तान्निपात्य 
रामास्य सनगिरिहतोरस्कमास्कन्दयन्ती । 

तावत्कान्ते रचय सकं साहसं इृदरतं ते 

शान्ता यावत्कनकसुमनीमाङिकेवासि तान्ता ॥ ९९ ॥ 
किं बरवीषि--'अ्य दिनयुखे कस्य वा सुखमवटरोकितमित्थमनेन विव- 
दितुम्" इति । (सस्मतमर ) अयि मानिनि, तदपि मे सुखावहं सं- 
भावयामि । 

दानेरुत्तिष्ठन््यास्तव कर्ते हेमवसने 
टठादाृष्टे सव्यतिभ्रानमद्वा्रतिका । 

सरोषं सनीडं सुमुखि मुखमारोकितवती 
प्रभाते यस्य त्वं खरि कृतिनस्तस्य न कथम् ॥ ९६ ॥ 

कि ब्रवीषि--कुतः खमानर्मविज्ञाय सीमानमतिक्रामसिः इति । (स्वग- 

तम् }) हृं सुलमकोपा सर्वथा परिहासवचोऽपि मे प्रमा मन्यते । तैद- 
न्यतो नयामि । धकाश्म ।) अयि प्रिये, मा करथा मयि या कोपाड- 
म्बरम् । अम्बरमामरणानि वा यदमिरषितं तदाशु वृणीष्व । वितरघ्यामि । 

साञ्जखिवन्धं किं ब्रवीषि--“अटं तावदतिवदान्यतया । 
याचामहे जातु न किचन त्वां पु्यप्रदानादधिकं तवेदम् | 
गोपाङ्गनाचारुदुकूरुचोरो यत्छृष्ण सुष्णापि न विमानम् ॥९७॥” इति । ̀ 
मुग्धे, न जानासि जाराणां चोरः खट मुख्यः । ससितं कि ववीषि- 
भाव, सव्यं चोर एवासि { यदेवं मोचारसमुचा वाचा मे चेतश्रोरयसि । 
(सानन्दम् ।) ससि, यदि प्रसन्रयुखी जातासि, तरह श्रणु ] 

आटिङ्गय गादममडाङ्गि तवाङ्के 
रापाटह त्वदधर मधुरं निपीय | 

१, आरद्धः क, २. किमहं न जानामि' स. ३. तेः ख-ग. ४. 'अधिक्ञाय 

सीमानम्" ख-ग-युस्तकयोनौस्ति. ५. धावदन्यतोः ख-ग, ६. भधा खग. 
५७, "अङ्गमङ् ख-ग. 



मुकुन्दानन्द्माणः । २९४ 

नीवीमथ छथयितुं निभतं करेण 

नीलोत्पाक्षि यतते नितरां मनो मे ॥ ९८ ॥ 

कि त्रवीषि-- "वतु नाम । याहि, प्रायमायाहि' ईति । ताह गच्छमि । 
(न्यतो गला विलोक्य ।) कथमत्रैव काञ्चनछतासंतानकरौ । (नेष्यं ) 
इयमिदानीं 

विरोकयन्तीं युकुरे विरासान्मुखाम्बुजं मुगकुरङ्नेत्रम् । 
कषूरपङ्कन करोति बाय बाटेन्दुटेश्वातिकफं दृखटे ॥ ९९ ॥ 

(उपशय ।) परसि, 

तक्वा तपो हरशिरस्तटिनीतयन्ते 
मुक्त्वा कटङ्कमयि ते मुखभावरछमात् । 

बाठेन्दुचारुतिरकेन विराय॑ बाठे 
चन्द्रोऽन्वविन्ददिव नन्दनजन्मदार्भ ॥ १०० ॥ 

सविनयं क्षि जवीषि--चचिराय सरणपतरणीमधिरोपित्ासि मपेन' इति । 
सखि, मा मेवम् । अद्यापि 

वस्गत्कुचानि वदनापतहमध्यमानिं 

कण्ठोद्यत्कटरुतानि गछ्त्कचानि । 

आखादिताधरदखन्यरेक्षणानि 
तान्येव तनि सुरतानि तव सरामि ॥ १०१ ॥ 

किंच। 

ध्वान्तप्रास्तपरीतशीतकिरणं निद्राुनीशे त्प 
मन्दोदञश्चिकपोतनादमघुरं रश्वद्रछत्तारकम् । 

चक्रद्रनद्विखाप्तनाव्यचतुरं चश्चन्तुषारोदयं 
चेतो मे समयं तमेव सुदति प्रप्ं पुनवांञ्छति ॥ १०९ ॥ 

१, नामाद्य ख-ग, २. इति" क-पुस्तक्रे नास्ति. ३. ¶ईद्यग्रतोऽत्ररोत्छ ख, 

४, “रेवातिठकं निट ढेः ख. ५. छछोभात्? के, ६. शोहितास्म्यस्मद्धवेनः ख. 



६० ` काव्यमाखा | 

कि जवीषि--"माव, इरटीवलह्लमसय कथं तैव मादश्ीषु तररीमावः। 
तथाहि । 

संकेतानयनाय पारसदशां सा कृष्ण ते दूतिका 
कीडाटापकटापगानचतुरा केटीवयस्या च सता । 

तवहि.्नाधरचुभ्वनादतसुसी पेवान्ततः प्रेय 
या ते पाणिषरिग्रहेण मुरी नीनामुखं जल्पति ॥१५३॥' इति । 

(अपवाय ।) वयस्य संतानक, परप्रतं सफटतपःसंतान इव रक्ष्यसे । यतः । 
वक्षस्ते इट्य्कर्कराकुचदन््रावभुमान्तरं 

कण्ठः कंकणरलनकोयिकटनाघुव्यक्तमृद्राङ्कितः । 
व्यलयाप्तव्यतिषञ्ञितश्च तिलकः फाठे तवायं सखे 

कस्याधित्मकटीकरोति सुसप्रोटि परां सुभ्रुवः ॥ १०४ ॥ 
वयस्य, कि अवीषि--अस्या एव । अथ किं 
विविधकरणकल्पनातिशिसं पपृटकचुम्बनडम्बराभिरामम् । 
कङए्वकल्कूनितात्तकण्ठं निधुवनकैशलमद्धुतं नताङ्गयाः ॥१०५।३ति ] 
(सौव्यम् ।) का सा रसिका युवमनःकौसारसारसिका । किं बवीषि- 
कयमेव' इति । (सर्वमानम् ।) 

कुसुमरारविधेयं कोर्ट रूपधेयं 
तद नुगुणविकासस्त्व्णानां विरसः । 

किमितरमिह खोकानन्दहेतुस्त्वमेका 
तव रतिसुखभानः कामिनोऽपि घुराजः ॥ १०६ ॥ 

(सपर्रयम् 1) किं जवीषि-- भाव, किमेवमनुचितं निजेऽपि जने कथथितु- 
मुचितम्” इति ! प्तत्यमनुचितमेवेदं यच्छदनुभवरधिका चुरान इति । यतः। 

जम्भारेरपि परापादतरुणीनाराजयन्तादपि 
खेराश्िषटसुराङ्गनाकुचमराद्धन्यश्च मान्यश्च सः । 

१. (तव क-पुस्तके नास्ति. २. "तरटभावः ख-ग. ३. नानाविषं सग. 
४. अस्या एवः सख-ग-पुस्तकयोनास्ति. ५. कमरठकासा८ ख-ग. ६. "कामिनां 
नामेयं" ख-ग, ५, इतरतः ख-ग, ८. पदयपादः ख-ग. 



यकुन्दानन्द्माणः | २। 

रम्भकेचिकतूहृदपहरतारम्भाधिकपरोदया 
पंमावं गतया त्वया जगति यो रम्भो संमाव्यते ॥ १०५७ ॥ 

सखि, कि ब्रवीषि--"माव, केवछं सुरतरङ्खिणीरिङ्गदङ्गरतरज्पंमतवचो- 
भङ्गिभिरेव मामुतुङ्गयपि 1 न पुन॑रनङ्गविदासतनटनरङगैरङगेः इति । सकि, 
मा मेवं वादीः। तर्हि सायमायास्यामि । (पदान्तरं गला सरिकषेपम् ॥) कथम- 
भरत एव मुदमुदश्चयति चन्द्रमुखी । । 

. कीञेत्तिपभुनासणाठ्ठतिकापाशानतराटे बख- 
्केन्दुं विरचय्य वैरिणमिदं वक्षोनकोकद्वयम् । 

हषादन्नमतीव वारिजदशो वक्षःपरेमण्डला- 
चिद्रामङ्गनिरूढन॒म्भणजुषो मुग्ा्गभङ्गोत्वे ॥ १०८ ॥ 

(अन्यतो विलोक्य ।) 

वक्षोजौ निबिडं निरुध्य सिचयेनाकुद्धय मध्यं दनैः 
कत्वा चम्पकतैटसेकमवदा “संपीड्य मन्दं रिरः । 

पाणिभ्यां चरक॑कणोयतञ्नणत्कारोत्तराम्यां कये- 
लयम्यङ्गं परिपदयतोऽस्य चपट दोरन्तरं प्रेयप्तः ॥ १०९ ॥ 

(कतिचित्पदानि गत्वा । सानन्दम् ।) इहमिह् 

जानुम्याुपविद्य पाण्णिनिहितश्रोणीभरा प्रोन्नम- 
दोव नमदुचमत्कुचती दीव्यन्नाङ्कािः । 

पाणिभ्यां चलकंकणोयतश्नणत्कारावतारोत्तर 
बाडा नह्यति किं निनाङकमरं किवां मदीयं मनः ॥ ११० ॥ 
मच्चेतसा सह् भुजद्ययुन्नमस्य 

धे्यण मे सममपराववधूय भूयः. 
बघ्नाति कुन्तङभरं कुटिडिन्तकेरी 

साकं ममेव कथम निरोचनाम्याम् ॥ {११ ॥: 
(उपद्य ।) 

कमराक्षि विम्ब्यतां क्षणं कमनीये कचमारषन्धने । 
इढरप्रमिदं दशोधुगं शनकैरब पयुद्धराम्यहम् ॥ ११२ ॥ 

१. वादीः ख-ग-पुस्तक्योनीस्ति, २. 'पाणिभ्यामवधूय कंकण्रणतकारावताचे- 
त ख-ग, 



३२९ काव्यमाडा । 

अनाद्रमिव किं वीषि-- कात्र भवन्तमाकारितवती' इति । (सातुनय् ॥ 
कस्याणि, कथमनाडोक्येव मामधिक्षिपत्ि । एनः कि जवीपि--णकि 
त्वामालोक्य माग्यमुपगन्तन्यम्' इति । अयि, नासि किमपि कि मयि । 
किं बवीषि--^नास्त्येव । 
चयैव कृतं हि कृक्षिमरणं जन्मप्रभृत्यन्वहं 

गोपीनां पणदानद्यूनयसुरतक्रीडा्णं चेत्पुनः । 
दुवीरं तव जन्मकोटिभिरपि तवं कृष्ण तत्तादशः 

किमे दास्यसि कि तवास्ति च वयं किंवा ग्रहीष्यामंहे।११३।३ति। 
मे, न जानापि । 

नित्यं श्रीरनपायिनी मम परं धामापि रनाकरः 

दाक्ादीनतिशेरते च विभवेभरत्यासदासामिदम् । 
कि चान्यत् । 

एश्वर्य महदसि षङ्कुणम् 
फ त्रवीषि--क तदशेय' इति । 

| इह प्र्याप्यतां तत्कथं 
पुनः कि बरवीषि--किमिति न प्रस्यापनीयम्' इति । 

प्रच्छन्नोऽ्य किडासि तन्वि समये प्प त्वमेवेष्यसि ॥११४॥ 
(विदस्य ॥ किं तरवीषि--धयां काचिदेवं वञ्चय चश्च्टशम् । मम॒तु 
जातुचिदपि पुरौ मेवं वादीः, इति । (कितवा ) अद्य यद्यपि मद्रचनं न 
रोचते तदा त्वमेव धनः सरिष्यसि । (क्य॑न्यतो गला सस्एहमालोक्य # . 
कथमिहाङंकरोति लवङ्गिका कनकाङ्गीम् । तथाहि । 

निभिनुषक्तकुचकोकर्द॑पती मुखतारकापरिषृढेन शासितुम् । 
अवेतारितेव निजतारकाव्टी हरिणीदृशः स्फुरति हारवही॥११९॥ 

(उपष्टय अनया तावदिदानीम् 

आत्मनैव विधृतापि मुग्या हारयष्टिरधरांड्पाव्छ । 
निदुमावहिधिया विख्या दर्यतेऽपि परिमदयते मुहुः॥१ १६॥ 

[काका पष णपिर 
+" कसमप्प् मेता प्म 

१. स्थिताः ख-ग. २. पुरः ख-ग. ३. “अग्रतो'ख-ग, ४. निबिडं निषक्त'ख-ग्, 



मुकुन्दानन्दभाणः । १३ 

(खवह्गिकामालोक्य ।) कथं कनकाङ्या अप्यङ्केषु भूषणान्यषयसि । 
जेतुं कर्पटतारिस्पमा कस्पं सरसि कसपताम् । ̀ 
अकस्पा कल्पकस्पे ते वपुष्याकल्पकस्पनाम् ॥ ११७ ॥ 

(साकूतम् ।) किं अवीषि--द्देव, अदो जेव आरणा अप्पयिस्मम् । 
अङ्गेखु लावण्णतरङ्गएु णिसम्गसोहमसमग्गदेसे ! ` | 
देदुण छोअसम अ छोअणाई णं संकिदा मूसणमप्पडैस्म्()१ { <(क)इति | 
अयि, कुशडासि । यतस्त्वमस्या 

अङ्धकान्यपिदधासि नताङ्गया भूषणेजनद्रीक्षणभीत्या 1 
चश्चटाक्षि पथि चम्पक्वह्छ्याः पषवैरिव परं कुसुमानि ॥ ११९ । 

(क्षणमात्रं निवैष्यं » अयि, विफरोऽयं तवायाप्ः | 
अङ्गानामपिधानमाकख्यते मुश्वे सुधा भूषणे- 

मजन्त्यत्र तु भूषणानि सुतनोरङ्गप्रभास्रोतसि । 
टीला श्रवणोत्पले नयनयो; स्मेरे च हारावली 

टाक्षाश्रीः पदपाटडिन्नि तनम भीमासु हेमाम्बरम् ॥ १२०॥ 
(उननिवण्यं ।) अस्याः 

कणीन्ततान्तनयनान्तविटोकनश्ची- 
संछादितश्रवणपूरसितेतराजञम् । 

मन्दसितद्युतितिरोहितचारनासाः 
मुक्ताफटं वितनुते वदनं मुदं नः ॥ १२१ ॥ 

(सानुरागं सपुलकोद्धेदं च विभाव्य ।) अयि प्रेयसि, कि करोमि । 

पदमन्दीवरकुन्दचम्पकजपाजातीषु जातस्प्रहं 

क्रीडाकाञ्चनरौख्तुङ्कशिखरारोहावरोहारप्रम् 1 

(क) देव, अत एवाभरणान्यपेयिष्ये । 
अद्घेषु रावण्यतरद्ितेषु निसगेसौमाग्यतमग्रदेशे । 

दृष्टमपि लोकस्य च रोचनानि ननु शङ्किता मूषणमर्पयिष्ये | 

१, द्टारावटिः" खे, 
त° ४ 



३४ काव्यमादा । 

मागे प्रस्खलित करमेण विषमे मभ्ं सरोमण्डटे यपू!) 

. पर्यन्ते पुिनस्य कान्तकदीमूले मनो युद्यति ॥ १२२ किः 
ट्वद्धिके, कि त्रवीषि-- उइदं खु पिदुणो तणअस्प सअणाणुषत्तणम्* क) 
इति 1 (सखवगतम् ।) कथमनया निज्ञयेवामिहितम् । (अकाश । सरोषलज्जं 

क्रीडाकमलेन उवङ्गिकां ताबयन्ती ॥) कि वीषि --हञ्ञे, कथमपासर्ज्ा 

ासाहुरक्षराणि प्रहपर्भि इति । स्वद्धिके, सेयं कि तरवीषि--श्ामिणि, 
पदमप्परावि्णं णं उज्न्रिअ कथं मड जे कुप्पसि' (ख) इति | (सास्मतम् ५ 

अथि, मय्यपि कुप्यतु नाम तव खामिनी । किमत्र परिहीयते । 
प्रत्यासीदति रोष॑तो यदि मुखामोदस्तरा भ्यते 

बादावाहिरणे तु"कर्कशकुचा छेषः खयं पिष्यति । 
मामुत्तानमधो निपास्य मयि चेदारोहतीयं ततो 

ऽप्यन्यत्कि मम कह्तं तदघुनैवरं दुतं कुप्यतु ॥ १२६ ॥ 

(धवणमभिनीय ॥) क एष कर्कटः पोरबारकानाम् । (परप्तादवरोक्य । 

सोपहासम् ।) सखि, परय पश्य । अयं कि कपय्पुप्याहश्ानितबलि- 
होमविधिविरिक्तविविधचन्दनविकृतरुराटतयवटितहरिद्राक्चतो वच्नितदासी- 
जनदत्तपच्चाङ्गटनिकुच्चितपुरातनपरिधानकसिपतोष्णीषपरिरम्बमानदनापत- 
हखपरिवेषदूषितवदनश्चञ्चल्चेराञ्चछकीटितमपि पञ्चाङ्ग पतनशङ्कया कु- 
रातृणाच्चितेन पाणिना पनःपुनराखशन्, पव्यांपर्मतपरटचरभस्िकाविवरग- 
हितकतिपयमुद्रतिरतण्डुल्प्रहणयग्रायकरः रपैरिहापपरपौरवारकपरिवा- 
रमन्तरान्तरा दर्भमुष्टिना दण्डेन निवारयन्, चिन्तोपचितांधिरंतनानप्याः 
त्मप्दनव्यापारानात्मनेवे प्रकाशमादपन्वेशवाटिकापुरहितो गणदत्तमातुखो 
वराहभट्रश्वन्द्रिकागृहादायाति । (सहासम् ।) किं व्रवीषि-'भहो, का- 

1 | 

(क) उचितं खट पितुस्तनयस्य सदनानुषतनम् | 
(ख) स्वामिनि, प्रथमप्रखापिनमेनमुञ्ज्ञिवा कथं मय्येव कुप्यति | 

ज 

१. क्रीडाकमठेनः क-पुस्तके नास्ति. २. रोषिताः ख, ३. पुरातनपटुदश्चस- 
दस" स. ४. गतपशठिकाविवर' ख. ५. श्य्रकरः” ख. ६. “परिहासी" क 



मुङक्न्दानन्द्भाणः । १६ 

रस वैचिन्यम् । अयमिहैवैतावतो वासरांशेदीकुटीरकोटरकोण एव नक्तंदि- 
वमप्यतिवाह्य पुनर्य पलितपरिहते शिरपि वेदिकपामनुरुघ्य, प्रल्हं 
प्रातरूदकोपर्परीनमिव नित्यकर्मनिधानमिव किमपि कुर्व्ननतिचिरादेव 
सदवनीदेव इव संवृत्तो वराहमडः" इति । न केवलमयमेव । अस्य भायौपि। 

प्रागतीतमिहं किं विविच्यतां कामशापनवुेन कारितम् । 
- योवनापस्रणादनन्तरं सथैथा ननु प्रतित्रतैव सा | १२४ ॥ 

(पुनविलेक्य ।) कथमयं प्रतयाप्ो भूत्वा पञ्चाङ्ग वाचयति } ला रहारमर 
पसि, परय । 

पञ्चाज्गमञ्चितङुरोन करेण धृत्वा 
पङ्क प्रमृज्य किर प्रसेन भूयः | 

आवतैयन्नसकृदक्षरमेकमेकं 
तारादि वाचयति तत्पुनरन्यदन्यत् ॥ १२९ ॥ 

तैदेनमसंबद्धप्रडापिनमौलपयन्ती तिष्ठ । साधयामि । (परिक्रम्य पुगे- 
ऽवरोक्य च ।) कथमत्र मयूरकः । (उपय } अपि कुशं भ्रियप्रखघ्य । 

किं तरवीषि--्कुतः कुराठं भसमागधेयानाम्' इति † (सेदरिगमालगतम् ।) 
कथमयं किमप्यर॑तुदं कथयिष्यति । अथवा परिहापर्रीटस्य वचोऽर्खं 

न विश्वसनीयं मवति । धकारप ॥ कथमद्य तवाङश्षरम् । कि जवीषि- 

“कुटिट्विकुरा कुन्दस्मेरा कुरङ्विरोचना 
कमलवदना कम्बुप्रीवा कठोरपयोषरा । 

कनकट्तिकाकान्ता कान्ता कराङ्कगताः' इति । 

(विदश्य ॥ मत्यमिदमकुशरं यदतिचिरनिबद्धवोटकत्रह्मचारिणसव कामि. 
नीरत्रं करतट्ट्नम् इति । (सरोषविषादम् ।) कि जवीषि--कथमर्पोक्त 
एवा्षिप्य परिदेवनावसररे परिहप्तति वयस्यः इति । तई कथय कथय | 

` १, किमपि करमपि क. २, तदेवमप्यसंबद्र' ख. ३.अठगप्न्ती' ख, ४. “अस्य 
स-पुस्तके नास्त. 



६६. काव्यमा । 

कि नवीषि-- कराङ्कगता गताः इति । (विषय ।) तहि । कठिनद्दयः 
कामम् ! कि नवीषि--भवयस्य, कि त्वया वक्तव्यमिदम्। कठिनहृदय एवाहं 
योऽयं प्राणवह्माप्र॑याणेऽपि प्राणिमि? इति । (सगतम )कथमयमन्यथा 
मन्यमानो मन्युमेव , प्रविशति । कार्म ।) सखे, कि त्वां कठिनहृदयं 

वीमि । कितु । 
कटिनहृदयः काम कामः कथ कुश तव ॥ २.६६ ॥ 

इति वक्तु प्रवृत्तोऽसि । किं त्रवीषि-- वयस्य, अहमप्येतदेव 

कुटिरचिकुरा कुन्दस्मेरा कुरज्गविरोचना 
कम्वदना कभ्बुय्रीवा कटोरपयोधरा । 

कनकर्तिकाकान्ता कान्ता कराङ्कगता गता 

कठिनद्दयः कामं कामः कथं कुशं मम ॥ १२५७ ॥ 

इति वक्तु प्रवृत्तोऽसिः इति ] (सचमत्कारम् ।) तदावयोरेकमेवान्ततो विव- 
कषितं संवृत्तम् । उक्तिप्रलयुक्तिकया त्वन्ततोऽप्यतकितं संविधानवैचिन्यं 
संप भवतु } कोऽत्र विरोधः । 

का सा.कनकवणाङ्गी त्वत्कराङ्कगता गता । 
कि तरवीषि-- 

शते सौदामिनी नाम कान्ता कादम्बिनीश्चुषा। १२८॥' इति । 
जानामि सकशजननयनहारिणी खट तदीयतनुरुचिंधोरणी 1; कथं 
सा करतल्गता । कथं च पुनरग॑ता । कि वरवीषि-- खे, चिरादपि तत्सं- - 
गमायान्विष्यन्त एव तावहुपायाः । पुनरतीते निरये निविडान्धकारम- 
गारपरिसरमधितिष्ठता मया बहिरागता सौदामिनी सरभसं करेण गृहीता! 

इति । धीरोऽपि । तदा तया किं व्यवसितम् । कि नवीषि--न कि- 
मपि । क्षणमात्रमवस्थिता "पिङ् मूख, सुच युच्च इति मामवधूय पुनरगारं 

प्रविष्टा । अहमपि कुद्ुटकूजितावधि तदागमनाशयेव स्थित्वा तदनन्तर- 

१. प्रहाणे" ख. २. तु कुतोऽपि ख. ३. 'अन्विष्यतेवोपाग्रान्ः ख. 
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मागतोऽसि' इति । भवतु । वयस्य; यदा कदापि किं तथा कथितपूवैमङ्गी- 
कारवचनम् । किं जवीषि--कथर्मपूवै कथ्यते ! यतः | 

संहपि भिचयग्रहे कुचतटैस्पर्येऽधराखादने 
नीवीविछछ्थने च कि नु बहुना काठे च तसित्तपि । 

जस्पन्त्यप्रकरं निषेधवचनान्येवासङृत्कणेयो- 
, रद्खीक्रारवचः पराग्बुनहरां केन श्रुतं कथ्यताम् ॥१२९॥' इति । 

सखे, न जानासि | 
प्राङ्गनानां सुरताभ्यनृन्ञा मन्दोदिता एव निषेधवाचः | 

किं वीषि-*किमिर्दैमहं न जानामि । 

कडानिषेधोक्तिमयी यदासां निषेधगाथाप्यत एव शा्धे ॥१६१०॥ 

परेतु न तेषामपि निषेधवचप्तामवसरो ˆ छन्धपूर्वः" इति । कथमविदिता- 
दायामनुवृत्तोऽसि । कि त्रवीषि-- “अस्ति किंचिदनुरागबीनम् । तथाहि । 

सव्याजं सदनं पमेयुषि मयि श्वश्रू्तमक्षं तया 
बीडामीषदिवामिनीय शानकैरुत्थाय यान्या बहिः । 

यत्किचिद्रयपदिदय सामिवदितय्रीवं पुनवीक्षितं ` 
तन्व्या! इति । 

(सरिरःकम्पम् ) विश्वसनीयमिदमनुरागबीजं भवति । किं व्वीषि- 
शतत एव तत्न सुदि लिह्यामि मुद्यामि च १६१ इति । 

' यदेवमद्य श्वो वा भविष्यति युवयोरफि मन्दाकिनीमराछ्योरिव 

विनैवायासं समागमः 1 किं ब्रवीपि-- कथमिव तयोर्यतिकरः संवृत्त" 
इति । श्रृणु । 

अन्योन्यं छँहितैरपाङ्गवर्नैराविष्कृताकूतयो- 
रोत्युक्याकुख्योः कथं कथमिव प्रापतक्षपामध्ययोः । 

१. धूः ख. २. नतदी'ख. ३ किमिदमहं न जानामिः ख-पुस्तक्रे नास्ति. 
[न > 

४, (कियन ख, ५. 'चटितेः- ख, 



२८ कव्यमाख | 

देवादायतने कचिनिङितयोः साशङ्कमुत्ताम्यतो- 
शष्ठाद्येरमिजानतोरथ तयोरासीदनङ्ञोत्सवः ॥ १६२९ ॥ 

तत्किचित्कारं सोढव्य विरहवेगः ॥. किं तवीषि--कथं सोदव्यो- 
ऽमरतीकारोऽयं मद्नशरसंतापः' इति। नलु प्रयपरीचिन्तयेव प्रतिक्रियताम् । 
कि नवीषि-- सखे, प्रतिकङमपि चिन्तयामि । 

कथं कमेषुदरितमङ्गमङ्ग्रणं भवेत् । 
प्रियागुणानुसंषानसंधानकरणी न चेत् ॥ १३६.॥ 

तदपि संतापयत्येव संताप इति 1 वयस्य, अद्धुतमनङ्गहतकस्य चरितम् । 
निःसारं कमशो धनुः प्रतितरूः किं मार्गणः कि गुणे- 

मन्दं स्यन्दति वा न वा तरुरतागुस्माहतः स्यन्दनः । 
रीन पाथसि यस्य लक्ष्म च परं निर्रमूर्तिः पुनः 

सवीङ्गीणमहो तनोति स कथं संतापमच सरः ॥ १६४ ॥ 
(पदान्तरं गला । अप्रतो द्रा च }) सखे, पद्य प्रय । फं बरवीषि-- भैया 
साप्रतमाोकनीयानामतिरमणीयानामाक्रतीनां परं पारमालोकितमेनामा- 
छोकयता । मन्ये च तावदित्यम् । अस्या 

टावण्याग्बुमिधो सरेण मथिते रोमावहीभोगिना 
निक्षिप्य सनमन्दराद्विरिखरद्न्द्रं कुरङीदशः | 

जातं छोचनवीचिक्ाु गरं निम्बाधरे चामृतं 
तेनायं विदधाति तापमपर तूज्ञीवनं कामिनाम् ॥१२९॥ 

किंच) 
अधरे पषवरागो विटपसमाछेषविन्रमो बाहरी; । 
जस्या भुनंगमोगम्रागरभ्यं स्फुरति किं च रोमाल्याम् १६६. इति। 

(ुरनविलोक्य ।)} 
सनाभोगो मध्यं तरलयति तावदभुरुतया 

पृथुश्रोणीमारश्चछनमपि रुन्धे चरणयोः । 
~~ न ण भा माति ०५ कि ननि प अण ण ण 

श्रियानुगृणतंधानसंजीषः ख. २. मरति मया सांप्रतः क. ३. विधमोः क. 
४ दुननिवैष्यै ख 
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करालम्बं दतुं तदपि बत नापीदति खी 
कथं कल्याणीयं मदमिुखरुत्तिष्ठति हठात् ॥ १३७ ॥ 

कि वीषि-- कथमियं वयस्यमारोक्य चिरपरिचयपसुचितप्रणयेष 
सविनयशुत्तिष्ठति' इति । अथ किम् । द्यमङ्कराजामाद्युघ्य कलानिषेः कः 
ठत्रं चन्द्रिका नाम । कि त्रवीषि--केन पुनरदृवचाङ्गी गणिकापदामव- 
तारिताः इति । ननु भगवता भावजेनेव । किं वीषि--थुक्तमाह वयस्यः। 

विप॒दराघरनाकुषिरं पङ्कनयोनि चिराय परिभूय । 
करणारी कामः कान्तानां कान्तमनुगुणं कुरुते ॥ १३८ ॥ 

भवतु । तदियं वयस्येन गणिका सती परिगृहीता, कि वा इखङ्कना 
सत्येव इति । (साव्षम् ! कि गणिकाजनं गणयति साधारणो भुजंग इव 

तव प्रियसखो यु्जगरेखरः । किं त्वीषि-- (एवमेतत् । 

क पणावधिकं प्रेमनटनं पण्ययोषिताम् । 

पल्वेषु परख्ीणां क च नैसगिको रसः ॥ १३९ ॥ 
किं च। 

हीट नाद्धियते कुलं न मनुते नेवानुरन्ये गुरू . 
न्नारीणां कुख्देवता किर पतिस्तं चाप्यहो सुश्चति । 

किं घूम: परयोषितः पुनरपावन्योऽनुरागकमः 
सखप्राणानपि जातुचिचच गणयद्येषा वियार्थ यतः॥ १४० ॥ इति । 

वयस्य, पणारायैव परिभूयते गणिकाननगोरवम् । न चेदेवं तदा 
अशङ्कितनखक्षतं पुनरटजर्युक्ताम्बरं 

प्रवृत्तकरणक्रमं प्रचुरचुम्बनाडम्बरम् । 

पराद् करताडनं सपरिहाससंमाषणं 

न कस्य सुरतं मनो हरति वारवामभुवाम् ॥ १४१ ॥ 
त 1 

१. नासीदिति क. २. भु्जगेधरः क. ३. पणोपोधिकः ख. ४. पुक्ताम्बर" 

प्रवृत्तः कृ, 



४० काव्यमाडा । 

(उपर्य । भुजं प्रसाये ।) 

आस्यतामास्यतां तावदुपचरेररं प्रिये । 
कामो गुर्कुचाभोगः केदयुत्थानपाहसम् ॥ १४२ ॥ 

(ति हस्ते एीोप्ेदय ) सखि, भिराय रूपानुह्पमनुवरृततं वारघ- 
नितावृत्तम् । कि ब्रवीषि भाव, किमेतावता संद्रत्तम् । विचारयतु 

मवानेव | 

वह्रीषु मधुपेन वल्णता पन्निनी न परिभुज्यते यदि | 

कि फटं कितव सोरमश्चियः कर्दमादपि कथंचिदुत्थितेः ॥१४६' इति। 
सखि, त्वदेकायत्तचित्तमपि मामन्यापक्तं संभावयसि । ननु नक्तदिनमपिं 

य॒त्तावत्पतिबाहुपाशवद्यं .विछेष्य निर्यागतं 
यत्कर्णे कथितं रहस्यमितरावेचं च ह्यं पुनः । 

यच्च[प्यस्वटदिन्द्रनीख्वख्यं गाढं त्वयार्जितं 

तन्मे तामरप्रायताक्षि नितरामावतेते चेतति ॥ १४४ ॥ 

किं चान्यदपि कथयामि । सरतु-पखी । 

चिर प्या गक्तं मयि कृतकसहापिनि गृहे 
बहिन्यीजाद्वत्वा सुमुखि निवसन्ययं त्वयि पुनः । 

नया निर्यातिन सितरचिनिरस्ते तमपि थ- 
तदा वकं पीतं स्फुरति तदिदानीमिवै तव ॥ १४५ | 

मयूरकः; कि बवीषि-- वयस्य) धन्यः खु भवान्, यत ॒एवमुदीरयन्ति 
पद्छवतदजाः । 

पति मुक्त्वा निद्रारिथिभुजवन्धं चटिततया 
कपाटं निःशब्दं ख्षु विवृतवत्या सगदशा । 

कचित्कोणे रीनो घनतमसि सकरितिकगिरा 
समाहूतः स्वैरं विहरति तया कोऽपि सुकृती ॥ १४६ ॥ इति । 

“वारवनितावृत्तम्" ख-पुस्तके नास्ति. २. "चिप्रयित्वा गतं" ख, ३. भविः 

॥ 1 



युकुन्दानन्द्भागः। ४ ! 

सखि, प्व्रीडविुक्ं किं बवीषि--अतएव - भवता ट्घुतामानीता- 
सि, इति । (स्वगतम् ।) कथमियमुपाछम्भग्भवचनसंदभण मामधिक्षिषति । 
तदेनामन्यतो नयामि । (काशम् ). सखि, कै सा कन्दुककीडकटित- 
कोतुकाकरान्ता कान्ता } किं जवीषि-- ष्यं ममेव मातृष्वचेथी महिका 
नाम । मत्छृतललेहा नुबन्धा बन्धुननमतिसंधाय मामनसंग॑ता वर्ततेः इति । 
(सानन्दम् ।) इदमपि ममेव मागघेयम्, यत्करगल्िमिव काञ्चनोिकामे- 
कामेव त्वां विचिन्वता मौक्तिकमाल्किव पुनरियं मञ्िका मया त्वया 
सम॑ समासादिता । तदधुना यदि न कुप्यसि, किचित्प्रच्छमि । किं. 
नवीषि-- च्छः इति । (सानुरागम् 

उन्मीरप्पुटकं कपोर्तल्योरुद्धान्तमीषद्धूवो- 
राोरं नयनान्तयोर्मयि पिबूयाखं प्रवाछाधरम् । 

व्याधूतारुणपाणिकङ्कणरवव्यार्शष्टमस्या वचो 
मामा मुच्च विमुञ्च मामिति मनः श्रोतु पमुक्कण्डठते।।! ४७॥ 

(सस्मितम् ।) किं ब्रवीषि--^त्वमेव तावदीप्पितमिमां एच्छ, खयमेव सा 
कथयति, इति । मवतु तावत् । हमामाराप्यामि । सषठिकामारोक्य ।) अयि, 

पतन्चपि पयोनाक्चि पादमूरे तवाप्तङृत् । . 
कैन्दुकः करटमोऽयमिति संताञ्यते कैथम् ॥ {४८ ॥ 

कि जवीषि- 

“पतितमपि पादमूढे प्श्चादुतपतनरीटमविडम्बम् । 

कन्दुकमपि कापुरुषं करतछ्टम्रं न ताडयेत्का वा ॥ १४९. ॥)' इति । 
अयि, किमेतावता हीयते । 

तरुणीपदपट्वमरहारं तरुणानां परमं वदन्ति माभ्यम् । 
परिपाटहतत्कर प्रहारः परिभावः किमयं वरोरु तेषाम् ॥ १९० ॥ 

मयूरक, कि बवीषि-- खे, कथमस्याः कुर्क्रमागतगणिकाक्रमाया इष 

१, वटकः स, २. आनीताः स्म इति" ख. ३. कासौ" ख. ४. "व्याख्यातं' ख, 

५. अग्रैः ख. ६. कन्तुकः" ख. ७, "पुनः" ख. ८ "कन्तुकं* ख. ९. तरुणायेः क, 
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प्र्यमगणिकाया अपि न टजाकणिका' इति । घ॒तनु, किं बरवीषि-- "भाव, 

कुञ्चरमारुद्य किमिति कुष्लिद्वारपथेन गन्तव्यम्" इति । (सबहुमानम् ।) 
साघु मलिक, साधु । पतते, कि बवीषि--नेवं खट वक्तव्यम् कितु कथं 
वराहमारद्य पुरीषं .निषेद्धव्यम्" इति । मद्िके, त्वमपि कि त्वीषि- 
“अरे मयूरक, कुरत्थयुषार्थिनसव कुतो मन्दुरातुरगाधिकारः । गच्छ 
गच्छ किं दाता किमदाता वा त्वम् इति । सखे, कि त्रवीफरि--"कृथमियं 
गणिकाया जननीव कथयति दुरक्षराणि । (अप्वायं }) सखे, विरम वि- 
रम } कुटिटान्तरङ्गाः खट कुरङ्गाकष्यः । कि बवीषि--'कुटिड्तरान्तरज्ञा 
इति वक्तव्यम् । कि च| 

कि ब्रूमहे कुटिल्तीकष्णकटोरभावा 
साङ्गषु मानि सुद्णां किमुतान्तरङ्धे । 

यत्तावदा्यमल्केषु दरोर्वितीय- 
युज्जम्मते तदितरत्कुचङ्म्भयोश्च ॥ १९१॥ 

मवतु । चन्द्रिकामालोक्य सोढव्यम्" इति । चन्दिके, कि त्रवीषि-- 
(यूर, त्वयि किचित्मथमयदितमविनीतं तदनु योवनमददुरुलितायाम- 

स्यामपि किचिदुदञ्चितम् । किमेतावता । पयतु कन्दुकक्रीडाचातुमुष्याः 
पटवपाणे; । अयि मद्िके, मुधा मा कृथाः कहं परिहाप्कुतुके मयू 
रे । विहर तावत्कन्दुकेनः इति । (सषमातमगतम् ! दिश्या मद्िका- 
मयूरकौ समीकृतवती चन्दिका । (काशम् ) सखे, परय प्रय । 

रुणिनमपि युवत -कन्दुकमाखोक्य ताडितं तन्व्या । 
परिनृत्यति कुचभारः 

कि जवीषि- 
(ककंरावृत्तस्य कुज कार्ष्यम् १९२. इति । 

वयस्य, दीयतामितो दृष्टिः, यत्र शुकमाङापयति श्ुकमाषिणी । (इति 
विरखोक्य सकौतुकम् \) 

१. 'खद्किषु यान्ति" के. २. “उदीरितं विनीतम्" क, ३. छन्दोभङ्गदूषितोऽयमायी- 
प्रथमपादः, 
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आङापयन्त्याः शुकमायताक्ष्या मूती युखप्याक्षरपङ्किय । 
विोक्यतेऽस्या विमले कपोठे ताण्ड्कमुक्तामणिषिम्बदम्भात् ॥ १५६॥ 

(धवणमभिनीय ॥) कोऽयं कलकलः पोराणाम् । फ नवीकरि-- वयद, 
गत्वा निदपयावः" इति । सखि, सावधानं तिष्ठ । (इति कतिविददागि गत्वा 
पुरोऽवलोक्य सकौठकम् !) पखे, पश्य पश्य अयमिह 

पौरानाुख्यव्यटं तत इतः परयन्पतत्यापणे 
व्यग्रानापणिकाचिबृू्य वदने वित्राप्रयनार्जति । 

पाणिभ्यां युगपन्पुखेन च मुहुगहयति मुद्रान्यवा- 
न्धावद्युत्पतति एवल्यपि कपिः प्राप्तादमारोहति ॥ १५९४ ॥ 

(सहासम् ) कि बवीषि--श्रतिक्षणविरक्षणं खट् छरवंगचष्टारक्षणम् । 
प्रय | 

"ठीलाचङ्कमणेषिरङ्करिषरभ्रेणीषु खोट चर- 
त्नाप्रीनः कषिदृध्वनानु कल्यज्येफःसयुज्नुम्भणम् । 

नीडाकारिविचेष्ितेविनमयन्वक्त्राणि वामश्वां 
पौराणां वरतश्वरन्प्रहसनं प्रसौति ज्खामृगः ॥ १९१ ॥ 

(श्रवणमभिनीय ) अयमिदानीं 

नाडीभेद विभिच्तकारुकटनाविन्नानसंपिद्धये 
दैवन्ञामिहतादमन्दधयिकावण्टामणेरत्थितः । 

रोकानां श्रवणोतमवं विरवयन्सन्धन्क्रमाद्रोदसी 
` द्वाधीयान्निनदः कदम्बमुकुरुन्याय न्सयुजजम्भते ॥ १५६ ॥ 

तदयं मध्याहपरमयो वर्षेत । (ऊषैमवोक्य } सखे, पय पर्य । 
पादानुदमतरपर्वतमस्तकेषु 

विन्यस्य सान्द्ररुचिरय पहखभानुः । 

अन्वेष्टुमन्धतमसं गहनेषुटीन- 
मारोहतीति गगनाग्रमयं प्रतीमः ॥ १५७ ॥ 

१, ल्प््रतिः ख, २. कुतः" क, 
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किं ब्रवीषरि--भम तु पुनरेवं प्रतिभाति । 
कान्ताररीनमिव सन्तमसं विचेतु- 

माकारपादपरिखामधिषुह्य भानुः | 
भूयोऽप्ययं पतनभीत इवासिटाशा- 

राखावृि निनकरेयुगपद्िमति ॥ १९८ ॥ इति । 
(समन्तादवरोक्य ।) अहो स्थावराणामपि रारणागतपरित्राणपरायणता 
पर्य पर्य | (अहल्या दिनकरमण्डलं निरदिद्य ।) 

रोषादेष करान्प्रसायं कुरूते संनाहमहांपति- 
दछायां नाशयितुं निजातपमयत्राणोचयतामयताम् 

(पादपानिपिदय }) । 
रा 

एते भूमिरुहास्त पडवकरेः संरुध्य भाखत्करा- 

न्गोपायन्ति 

कि बवीषि- 
नकोनु वा परपरित्राणोधयतं जयते ॥ १९९॥ 

परंतु ऊायापरिपाङनं न प्रादपानां मरसापदम् । 
ये पारयन्ति निरपापि फलादिभिः खेः 

पान्थान्कुतोऽपि विषयात्कचन प्रयातान् । 

सखाकारमेव दधतीं खहरीरजातां 
छायां न पान्तु तरवः कथमातपात्ते ॥ १६० ॥ इति । 

(अन्यतो द्र ।) 

कमखोदरमकरन्दं सपदि कदुष्णं विहाय सानन्दम् । 

मदरिरिरकरय्पाटीमिमकटमानागुपैति मधुपारी ॥ १६१ ॥ 
(कतिचितपदानि गत्वा ।) इयमिह 

पिक्तं स्वेदपयोभिः सक्तं करनत्रणेषु चर्दरषु । 
सीत्कृतिसंकुचदधरं कशचुकमबटा रमैरुदश्चयति ॥ १६२ ॥ 
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कि मवीषरि-- एवमेतत् | 
उचैरन्नमनाद्धनातिकयोरुत्नभनितो पाश्वयो- 

राद्राना्रनखत्रणाङ्वछ्यावादरयन्ती कुचो । 
बिभ्राणा चुवुकाञ्चटेन िचर्यं बिम्बाधरापाटटं 

कान्ता मुञ्चति निःसहातपपरिश्रान्ता शनैः कैश्चुकीम् ॥ १६६)! इति 
(एनविलोक्य ।) कथमग्रत॒ एव॒ ममुदय्मकनकदष्डकाण्डकटितपाण्डुरातः 
पत्नपुण्डरीकमण्डल्च्छायान्तरितघनातपा कापि कमर्गुखी ससीकरमव 
ठम्ब्य सरीरमभिमुखीमवति । (निवण्यं 1) 

करेहरं हारं मुखपरिमं मोहनद्शो ` 
रुचां नेता नेत्रा कमर्ममं बान्धवमिति । 

रुषा छच्रछद्मा तिरयति रविं शीतकिरणो 
दुराखोकं रोके रिपुविभवमारोकयति कः ॥ ११४॥ 

(सप्रयमिहम् }) कथमियमंसद्पहतकोमारा नातिचिरादेव स्मग्रयोवना- 
वतारा तीरा 1 यतः । 

उद्धेद्ं प्रतिपद्य पक्रवदरीभावं समेत्य क्रमा- 
त्पंनागाकृतिमाप्य पूगपदवीमारुह्य विलवश्रियम् | 

ठ्ञ्ध्वा तार्फटोपमां च ठङ्तिामासा्य भूयोऽधुना 
चच्चत्काश्चनकुम्भनुम्भणमिमावस्याः स्तनौ बिभरतः ॥ १६५ ॥ 

(आलिङ्गय । आत्मगतम् ।) 

अलं कोडीकतु यदपहतमप्यङ्गममव- 
द्धजेनेकेनापि प्रथमपरिरम्मे मग॑हशः । 

तदेवा प्रेम्णा गतमपि मदेकैकरसतां 
न माति प्रोतुज्गस्तनभरतया बाहूयुगठे ॥ १६६ ॥ 

(अकाशम् ।) ॐयि; अपि नाम यदाकंदाचन सरपि भुजंगशेखरम् । 
(सोपाठम्मम् ।) किं बरवीषि-- "किमिति सरामि कितवाचारं भवन्तम् | 

[राणी 1 
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१, कंचुठीम्” क, >. लोको क, ३. (तारा क-पुस्तके नासि, ४. अयिः 

ब्व. पुस्तके नास्ति, ५. कदा वाः ख, 
सुकु० ५ 
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मायाविन्यतिकर्कशात्मनि दयादृरे सृषामाषणे 
मिथ्याबाह्यविडम्बनेकचतुरे श्रीकृष्ण किं मे त्वयि । 

आस्ते कोऽपि वियोगभीररनिरं कृष्णो ममान्तवैहि- 
य परयामि च संख्पामि चहु: श्िप्यामि हृष्यामि च ॥ १६७॥ ति। 

(सहैमात्मगतम् ।) कथं वारयुवतिजातेरपि म्रेममावबन्धुरं हदयम् । (का- 

रम् ।) ससि, जानामिं ते सीहजिकरागरमणीयं चेतः । भवतु । केयं 
पाश्वव्तिनी । यस्याः 

किचित्किचिदुदश्चतीव वख्याकारेण वक्षःस्थटी 
मन्दं मन्दमिवाधिरोहति वचोटीदलक्रमे वक्रिमा । 

स्तोकं स्तोकमिवाविरसि सरसनरीडाविरपतो दरो- 
वारं वारमवेक्षते च मदनो वस्तुं वराङ्गया वपुः ॥ ११८ ॥ 

किच । - | । 
पदमधरदङे विधाय रागः प्रविरति संभरति मानसं मृगाक्ष्याः । 
पतति कुटिर्तापि कुन्तलेम्यो विपुर्विरोचनरोटवीचिकासु ॥ १६९॥ 

कि जवीषि-- भाव, इयं ममेव कनीयसी शरिरेखा' इति । (सप्रयमि- 
ज्ञानार्थम् ) कथमेतावतैवानेहसरा तावदियमियतीमाङृतिसंपदमधिगता । म- 

म त्विमामारोकयतः | 

अव्यक्तवणैमपि कर्णरसायनं य- 
त्रायः स्वरत्पदमपि प्रियदर्शन यत् । 

आभाषणं च ममन च तदेव पताक्षा- 
दद्यापि मे भवति रैराववृत्तमस्याः ॥ १७० ॥ 

तदस्या अपि कौमारमहमेवापहरिष्यामि । मयूरकः, क्ति ववीषि- 
“विदग्धः सु मवान्पुग्धाङ्गनाजनमनोरज्जनकरायचुः इति । ययेवमङ्धीक- 
रोति ब्रेयी तारा, तह पफ मे वेद्यम् । सखि, कि तरवीषरि- दु 
पञुक्तशेषं किट तयापि मोक्तव्यम्) गच्छ गच्छ । कटोरातपेन पादनखंपतर 
1 मिनो ममन प 01 

१. व्रेमबन्धुरंः ख. २. सहजानुराग' ख. ` 
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पथि कि वृथारपिनः इति । तर गच्छ । वयमपि पुरोयानवारी प्रविर्या- 
तपमपनेभ्यामः } सरे, पुरोद्यानपययां प्रददीय । कि जवीषि--९त हृतः” 
इति । (परिक्रम्यावलोक्य च सकोदुकम् ।) कृथमन्र सरति मध्याद्विकस्नानमा- 
चरनित महीसुराः। (विहय ? कि ब्रवीषि--अनवरतजडारयपरिचयादेव 
नूनमेषां श्रोभियजनानां ्रतिदिनमतिशेते मतिनाञ्चम् १ किं च । सित- 
पितसरिखयुखमहातीर्थराशेरतिमदत्तरमिदं मरकतनामकं सरः पारलकि- 
कषुलसताधनमिंति पोराणिककैथामनुधावतामवनिसुराणामनिवारणीयमम्मोव- 
गाहनव्रतम्' इति । ननु रहस्यविदामत्रैव सुखमस्ि । यतः । 

द्रहाप्विखोकनापदेशानिमिहिते यत्र सितापिते तयिन्यौ । 
सुरां पुरतो विगाह्य तसिन्पुखमतरैव मजन्ति केऽपि धन्याः ॥१७१॥ 

अन्यच्च । 
भृज्ञोत्पटाम्बुरुहकम्बुखणाल्वीक- 

रोवाल्वीचिसटिरभममेकतानि । 
यत्रेमहस्तर्कीमरस्फुरितानि भानि 

क्रीडन्ति तत्र रमिकाः सततं परस्याम् ॥ १७२ ॥ 
किं बवीषि-- खे, दीयतामितो दष्िः । 
जग्बुधिक्तविमलाम्बरान्तराहिम््यमानजघनोरुमण्डडः. | 
उत्तरन्ि सरपरोऽयय बाहिकाश्चित्तरोभकरसिद्धमूलिकाः ॥ १७६॥१इति। 

(टट स्मरणमभिनीय ।) वयस्य, । 

 विमर्प्तटिलापिक्तापतक्ताम्बरप्रतिषिम्ितां 
सुहुरवयवश्रेणीमेणीदशां मम पद्यत; । 

सरति तदं चित्तं व्यक्तं यदारचयन्पुरा 

मुषितवप्ने मेन्द कुञ्जं गते मयि गोपिकाः | १७४ ॥ 

पुनः किं जवीषि-- तोऽपि विततनिनदर्च्छायायां विकचराजीवरानी- 
विरैचितावता राजदंपावरीः इति । (निधं ) 

१, गच्छ गच्छः क, २. श्रोत्ियजडानांः क-पुस्तके नास्ति, ३. गाथाः ख. 
४, (कमठः ख, ५. ममन्द" क. £. अपिः क-पुस्तके नारित..५, गविरचितगिवाप्ताः 
ख, ८, शनिर्वैण्येः कृ पुस्तके नास्ति. 



४८. कव्यमलछ । 

छायामायतनारपत्रकपरच्छन्तोदितामाश्िता 
कुर्वाणा निजपक्षपाति भुवनं कोशोदथामोदिनी । 

तानन्दं कविभाषितानिं कञ्यन््याबद्धपद्यापतना 
रक्षी विन्दति रानहं्परिषन्नामानुरूपामियम् ॥ १७९ ॥ 

(पदान्तरं गला ) इद्मिदानीमविरर्तरुनिकरनिवारितरविकरप्रवेशं रवि- 
करप्रकाराचकितगुरतिमिरररणीकरणीयर्तागृहप्रवेरां कचन सयुहसि- 
तराताङ्गमिव विकप्दशोकशाखामिः, कचिदुन्नतमातद्मिव निनिडतम- 
तमाटतरूभिः, कचिद्दारतुरगमिव कीडाकुरङ्ैः, कचन वाचाल्बन्दिबन्द- 
मिव कर्कलायमानकोकि्करुडैः, कचन पुरोत्तम्मितपताकमिव राजर- 
म्मामिः, कचिदुद्धान्तकुन्तमिव फेतकीप्रसूनः, कचिदुयतकरवाटमिव चूत्- 
प्रवाहैः, कचिदुद्धतातपत्रमिव शततरैः, कचिदुदूतचामरमिव चपटकरुहमे 
कचिदुपनतगीतमिव मधुरमधुकरक्षकारैः, कचिटुदच्चितनटनचट्वारनि 
तम्बवतीनिकरुरम्बमिव मल्यानिलचङितर्टितर्ताभिः) कचिदुपरचितविता- 
नमिव कायमानः, कचिदुच्छतिपटमण्डपमिव कुसुमितकतानिर्ुज्ञेः ्मन्त- 
तश्च कुुमररृपरिबिरमिव पुनरनेन सकटेनापि स्फुरति पुरः पुरोयानम्। 
अपि च) 

मधुराप्रोविलाप्रा मधुरपकर्नाकुररिपरहकारा । 
अक्षतरूपन्छरष्या वनिताजनतेवं माति पुरवन्या ॥ १७६ ॥ 

किच । 

अच्िकरुप्दगरतिंरका चट्दकान्ता सुवणैकृतमारा । 
तरुणवयोरमणीया तरुणीरीलां दधाति वनरेखा ॥ १७७ ॥ 

अन्यच । 

मृदुखवरिलहितमध्यं प्रथुलकरुचं चारुविपुरम्जघनम् । 
पनागस्प्हणीयं स्फुरति वनं यौवनं च नारीणाम् ॥ १७८ ॥ 

१, ९दठ' ख. २. कचिदुत्तम्मित' ख, ३. उपवन? क. ४. ननिकुरेवैःः क. 
५, पुनः" क, ६. अपि च ख. 



मुकुन्दानन्दमाणः। ४९, 

(वनं प्रविद्य ।) सखे, पशय पर्य । 
मन्द्मन्दमुपगस्य मारते मज्ञरीकुचकिरोरकस्परि । 
रागवत्यपि रपाख्वह्धरी पवेन पिदधाति पाणिना ॥ १७९ ॥ 

(सनविरोकय।) कोऽयमपरिशीडितसंनिवेश इव, आविष्ट छव, रुक्तचेतन्य ' 
इव, सुषितेन्द्रिय इव, अनियतमितस्ततो विवशमेव कर्थचन बलादात्मानं 

 संचारयन्कचिह्पि न विश्राम्यति । (न्विष्ये) कि ्रवीषि--वययः 
करुहंसको मदनविहटः परिभराम्यतिः इति 1 (उपख्च \ वयख, किमित- 
स्ततो भ्राम्यसि । किं जवीषि-- किं करोमि । 

अ्राक्रारितमत्र चुम्बितमिदाश्िष्ट च हृष्टं पुन- 
सन्वङ्गथात्र विचष्टमत्र शायितं न्निव संभाषितम् । 

इत्थं कुञ्ञगृेषु तान्तघुमनसतसपेषु पीतर- 

क्ीडातैकतकेषु च प्रतिपदं भ्राम्यामि ताम्यामि च ॥१८०।' इति । 
कया गणिकया मुषितचेतनो मुद्यसि । कि नवीषि-- भाः, किमुच्यते 
गणिकयेति । नहि गणिकाननकामुकस्तव वयस्यः । कितु प्रमाकर्- 
क्स्य फमछिन्यः कैरपि विश्रमेधिभरान्तखान्ततया मनागपि नात्मनः 
मभकमि' इति । प्ख, साधु साधु । 

उपरिष्व्वमावाः प्रायो गणिकाश्च ताणेकणिकाश्च । 
कथय कथं गाहन्तां रसिकानां मनसि रपि च खरपरात् ॥ १८१॥ 

मयूरक, सरिरःकम्पं किं ब्रवीषि-- सदश एव कमरिन्यां फर्हुसस्य 

मानुबन्धः 1 अपि च तादृशमेव तदीयं सेन्दयम् । यतः । 
वीथीमुपैति यदि नाम विलाक्निनी सा 

देबोत्वादिदिवसेषु यदाकदाचित् । 
व्याजात्कुतोऽपि विनिवृस्य पुरोजुषोऽपि 

पश्चाह्टगन्ति परिफुदशो युवानः ॥ १ <२ ॥° इति ॥ 

१. भमूताविषटःः ख. २. कथ" ख. ३. त" ख, ४. पद्निन्याः कैरपि विछिः"ख, 
. ५. मनागपि" ख-पुस्तके नास्ति. 



५०. काव्यम । 

(„क „0 

सखे, कख्हंस्क, कथय कथमनया सममनायापमननैवो्याने मिरितोऽपि । 
कि तरवीषि--कथमनायासमाप्रायते पररकच्तरम् । श्रुणु तावत् । 

वीक्षाविभरमचेष्टितैरपिं मनो विन्ञातुमेवाक्षमं 
ज्ञतेऽप्या्पितुं न शक्यमथवा संमाषितापि कमात् । 

नेतव्या खव कथं वशमथानीतापि इच्छरत्कचिः 
निर्विघ्नं पुनरन्ततः परवधूरासाद्यते वान वा ॥ १८३ ॥' इति । 

(आलगतम् ) एवमेतत् । अत्रायं सोदामिनीकामुको मयूरक एवोदाह- 
रणम् । अथवा मय्येवं तिष्ठति भञ्नमागधेये किमन्यगवेषणया । काशम् )) 
एवमेतत् । 

किमाङापः खेर क्षणमपि, किमेकत्र वतिः 
किमाछेषो गाढं किमु हंदयतृतिः किमथवा | 

रतान्ते विश्रानिः किमिह परकीयाघ् षस्ते 
तदप्याश्चर्यं नः परिपतति तास्वेव हदयम् ॥ १८४ ॥ 

„ तत्कथमासादिता कमिनी वयस्येन । फं नवीषि--"तत्कृते मत्कृता- 
यासो माप्तमेकं नक्तदिनमपि कथ्यमानो न पार्येत एव | श्रुत्वा वा ततः 
किमस्ति प्रयोजनम् । फलितं तु कथयामि । सा खट प्रथमावटोकनप्र्ति 
प्रकर्षेण वा प्राचीनपुण्यपरिपाकानाम्, अनुग्रहेण वा शुभयहाणाम्, जानु- 
कूस्येन वा कुख्देवतानाम्, अनुरोधेन वा मधुमाप्तवाप्तराणाम्, दाक्षिण्येन वा 
दक्षिणानिछानाम्, गौरेण वा कोकिल्गुरूपदेडानाम्, महिमातिशर्येन वा 
मधुमदचपटमधुव्रतविरुतमस्ाक्षराणाम्, प्रभावेण वा प्रपतवरनःिद्च्-. 
णनाम्, महत्तया वा मदन्हाराजविमूतीनाम्, किं बहुना खकीयेनैव पर- 
तापाप्टिष्णुना खभावर्तरठेन रपिकपमानहृदयरज्ञनेन परप्राथनामङ्गमी- 
रुणा निपमपरसेन प्रक्ृतिविशेषेण वा कमेणासय जनखयोपरि ग्राहित- 
रागालुबन्धा बन्धूनपि शश्रूमपि श्वदुरमपि पतिमपि परिजनमप्यतिसघाय 
छृतसमयबन्धा यदा यदा खयमेव माममिगन्तुमुं्यतवती, तदा तदा नि- 

मानि नन ०७०० अअ 

१, “ह्दयसाहियमथवाः ख, २. "क्षिग्धः ख, २. महाराजाज्ञाः ख. ४. सरसेनः 



मुकुन्दानन्दमाणः | -९१ 

प्कारणवैरिणा सदशंमायोगविधटनकुट्लिन परप्रेयोविघातकारिणा प्र- 
तिदारुणेन करुणागन्धविधुरेण वात्सस्यकथानभित्तेन दुरविद्ग्धेन विधिना 
बहूनपि वाप्ररा्च केव विफटमने्रया कमिनी कृता, कितवेप्तावहमपि 
शोकमचिनीकृतः । यतने तु पुनरहनि गभलिमाछिनि शनैरलगिरिमस- ' 
कादवतीर्णे चरमाणैवसुपरि परिङ्ममयूखमञ्जरीभिरिव रविपतनपरिक्षुमित- 
जलधिजंशेत्पतितवाडवहिखामिरिव विरहिजनहदयतार्णगहवितीर्णपरि- 
रिष्टमदनविसष्टदहनहेतिभिरिव संध्यारागरुचिभिरापाटरषु प्योदपटल्षु 

ुर्विषहततदुष्णवेगाप्हिष्णुतयेव तारतरविरावमुखरमुखमभीक्ष्णक्कतपक्षपुट- 
विधूननं शिशिरकुघुमरसपरागपिहितनिनहितकुखयमहीरुहं मतेषु विहं- 
गमेषु, तदात्व एव तदाखोकनभयादिव श्रिया वटितरल्कवाटेषु कमह- 
वाटेषु, तत्छृतदुरन्तसंतापादिव संनातविरैेदेषु कुसुदयुक्ताप्फोटेष्, पै्ुरु- 
ङ तदङ्गारकणिकासिव दरितावताराछ तारम, गगनतटगादल्प्रामिरतिब- 
हुरुतया पुनरवगछन्तीमिसदुञ्ञ्यल्कजट्धूडिभिरिव तिमिरपाङ्भिराका- 
न्तेषु दिगन्तेषु, विस्फारतदीयविस्फुिङ्गेषिव विघयोतितविपिनाज्गणेषु ज्यो- 
तिरिङ्गणेषु, किच विफटजनचक्षुषि विस्फुरितसकरूतारकारोचिषि प्रचीय- 

मानकौरिकदगायुषि दूरद्स्यानलाचिषि दूयमानचक्रवाकद्दर्युषि चरी- 
कप्रिपीयमानकुवल्यमकरन्दविधरुषि उद्वे्चकोरिकातृषि उन्मिषदोष- 
धिज्योतिषि उदग्रदीपिकात्विषि उद्वोधितङसुमधडषि रिरिरमरुद तुमीय- 
,मान्रसि प्रन्टसंभ्यारागतेजति जपरिदृष्टचन्दरमति अप्रविष्ट चन्द्रिकाम- 
हपि तसिन्ननेहसि, प्रबरतमःपटटपटङतावगुण्ठिनतया केनचिदप्यल- 
क्यमाणो निभ्रतपदक्रमं कमात्प्रमाकरमहप्राङ्गणं प्रविश्य तसिन्नेव पूवं कृत- 
संकेते खाने न्यवसम्" इति । तई संप्रदायत्नोऽसि । 

१. संयोगः खं, २. ससा विव्राहमपि' क, ३. जररोत्पतितः ख, ४. श्रः क, 

१५. "पयोधरः ख, ६. नतदुत्थः ख, ५७. गमेषु" क, ८. तदा तदाविलोकनः क. 

९. वविस्फोराक्च कुमुदमृक्तास्फोटाुः क. १०. “तमुत्तरङ्दुतुङ्ग ख, ११. वि- 
0 क क 

पुषिः क. १२. (लाननिकरेतनेः ख. 



4.5 काव्यमाखा । 

ल्ानाल्ये वा ततनिष्छुटे वा गेष्ठेऽपि वा धृष्पकुटीरके वा । 
प्राज्नामोगपरेण यूना वसतव्यमालोक्य विरेकस्य ॥ १८९ ॥ 

ततस्ततः । किं नवीषि--तततसस्याः देवरस्तदेव गृहं गूहीतधूमवर्तिरङ्गा- 
.राथीं प्रविरय समुपविर्य चु्ीप्तमीपशचुवि तत्रत्येनैव केनचिःष्टावशिष्टेन 

कृष्न गादावनमितमूभौ किचिदुस्मुकमचञ्ज्वख्यन्, उपरि ् वद्धमसपरागमु- 
तपारयन्, वदनमरुता यीवदेवे द्रदश्यमानाङ्गाररचिभिरगारतिमिरनिकरं 
मदीयधेर्यपतारेणेव सीकमपसारयति स' इति । इन्त, अघ्याहितमलयाहितम् । 
(ततस्ततः । कि बवीषि---^तावदेव मदुपकण्ठगते सङिल्कल्शे मयेव निपाति- 
ते तदम्बुपरिवाहविगाहनप्तमसमयमेव पूत्कारमुत्थितेन कदुष्णेन भसना 
युगपदेव नापानयनवदनविवरपानिना कमपि विकारमापादितः । तत्काल- 
मेवे कटहापतनचकितपखायमानगरविडाख्कं कट्श्यपतनकारणं मन्यमानो 
मन्युना शपन्, काष्ठेन क्षिपन्, पक््मपुटनासिकाधर श्मश्रूणि कराच्चटैन परि- 
मार्गयन्, नष्टहुताङनतया निराशो निर्जगाम, इति । (सद्म ।) दिष्टया 
युनरुल्लीनितोऽपि । ततस्ततः । कि जवीषि-- गत्वा च पृन्वषाणि पदानि 
पुनरेष निवृ वामकरेण कवाटमाङ्ृष्य बहिरायप्तकीटकेन बद्धा निर 
गात् इति । (सविषादम् ।) कष्टं कष्टम् । ततस्ततः । कि ब्रवीषि--(अथ 
कथेचन कंचिदिव समयं समवस्थितो मन्दं मन्दं कवारपुरं विघरयितुमने- 
कथात्मानमायासय नीरन्धकरृतवन्धतनया बहुभिरप्युपायेरशक्यविधटनमव- 
धारयन्नचिन्तयम् । तदा सस्विदं कवाटबन्धनमकिचित्करं भवेत्, यदि ना- 
म सा प्रीति प्रेयप्री कम्मडिनी । यदि च केनचिदन्तरायेणोपहन्यमा-“ 
नया तया सदनाननिर्न्तुमेव न पारयते, तदा पुनरत गाढकवाटनन्धे धैने- 
्कृरचितमितो अभे्ोपरिपरिच्छदे सैप्रच्छद्मनि दारुपञ्चरे उुद्धपूर्वमा- 
त्मनैव निपतितस्य मम प्रमाते गृहपतिकरपतनमवश्यमसं यमेव भवि- 
प्यति । कोऽत्र मतीकारः । को वा निगैमोपायः | का वा युक्तिः | किंवा 

१. जः ख. २. भलोकविरोकः ख. २. "उर्वन्" ख. ४. रणिद ल. 
५. (सहं निःसारयति' ख. ६. सचूतकार्' ख. ७, आस्थितो ख, ८, भवतिः ख. 
९, “देका ख, १०. सुद्यनि दारुणः ख. 
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दारणम् । कसे कथयामि } कथं गोरवं प्रतिपाख्यामि । कथं वा ननोप- 
हासं परिहरामि । कथं वा बन्धुगृहेषु चरामि । कथमपनेतव्योऽपुवादः । 
कृथमवदोकनीया गुरवः । सर्वथा चोरं जारं वा व्यपदिशसि जनाः | 
किच किमनुभूय महत्फङमेतावत्परिभवस्य भाजनतां नीपोऽसि, यद्-* 
नुसंधाय सर्वैमपि विसरामि । किं च। 

नाडिङ्कितं  चनपयोधरतुङ्गमङ्ं 
नाखादितं मधुरमप्यधरप्रवाहम् । 

नाघ्रातमाननपयोरुहुमप्यमुष्या 
हन्ताधरुनेव कथमापतितोऽन्तरायः ॥ १८९ ॥ 

हयादिकमामीटलितटोधनमेवाकख्यन्कममि+ पदशब्द्मश्रौषम् । श्रुता बो- 
न्मीटितनयनो द्वारसंधिविवरप्रविषटरायुमिभिरिन्दुकान्तमयङ्न्तारकारि- 
भिर्पीवभयितगेहान्धकरैरपरिस्फुयकारविशेषम्ैजातयुपदद्यद्धिरनतिब - 
इुभिरिन्दुपददेरनमितचन्द्रोदयपमयपरिमाणः सारं च सशङ्कं च कवाट 
विवरदत्तचकषुरतिप्रोढचन्द्रातपतया निःशेषपरिश्फुयङ्ृति दरफुहमदिका- 
दामवितकेशकटापं राशिकिरणपाहापरिवेष्टितमिव तिमिरपटटं शिरपा' 
धारयन्तम्, सदनवनविहारचकीरकवङितिचन्द्रिकातुच्छप्रदेशानच्छकपोख- 
कार्निपूरेरापुरयन्तीम्, श्ुतिपथविलङ्घनजद्काटविपुटविशोचनवसतिसीमावि, 
भागहेतुना सेतुनेव नासावशेनारंक्ृताम्, गृहपीर्षिकाविकापिकुमुदकुवटया- 
वलेप्ारमपप्तारयितुमिव तत इतो दिश्चु कयाक्षाचिक्षिपन्तीम्, जा्बूनदाम्ब- 

' रपरिपिहितावयवतया सरहोदरीमोहमिितयेष पतोदामिनीरुतया करता छेषा 
विमरनखमणिप्रतिविम्बद्भ्भकृतपादपतनं वदनकमहषरानितं चन्द्रमसं ष- 
द्क्रमापदेरोन पदे पदे विधूयावधीरयन्तीम्, गुरुकु चङ ुममञ्जरीमन्चुटतनुख- 
तापरिमङतरट्पटीरपवमानमन्तरान्तरा पय॑स्तपयाञ्चहोचङनकपटेन पाणिः 
कमटेन परिहरन्तीम्, प्राव्रृषमिव घनपयोधराम्, शरदमिव प्रसत्रघ्षसाश- 
याम्, चन्द्ररेखामिव चारुषुधाधराम्, समुद्रसंमदमिव समकरसफुरितकंकणा- 
` १. लोचनः" ख. २. ईन्दुकान्तमयकान्तानु" ख, ३. शवकोरकरिशोप्ककतटित . 
च्छन्तप्रदेशानः ख. 
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भिरामाम्, तारामिव पु्रीवाधिरोपितहाराम्, सुयोधनसेनामिव कर्णाीवस- 
तगाङ्गयामरणाम्, सुमेरुषरामिव युवणैमेखलाम्, सुरवनीमिव सुरतरुचि- 
रोपगूढखान्ताम्, समग्रस्कलावयवामपि. दरदरितानङ्गविभमाम्, सेनाम- 
प्यबलाम्, संजातप्राचिकोदयामपि सन्द्रतमोविगाहनकुतूहखाम्, गणानु- 
रागिणीमपि दोषागमोत्सुकाम्, परडोकमीतामप्यङ्गीकृतखेरभावाम्, तामेव 
कान्तामपरयम्' इति । रखे, खरकिरणसंतापितोऽपि रिरिरकरकखमा- 
रोकते न कि कुगुदाकरः 1 ततस्ततः । कि त्रवीषि--^ततसदवरोकनघु- 
धारपम्ताप्यायितस्तकलवयवतया कमपि प्रमोदमरमन्तराप्ता्य सद्य एव तया 
विघटितकवाटबन्धे प्रागेव द्रविवृतकवाय्पुटनिहित॑करः पुरस्ासतार्यं पूर्व 
कायं कायनप्ताभ्राज्यकदटाम्, कडिनी करेण गृहीत्वा तमेव मज्ननिवेशं 
मरविशयम् । प्रविरय । ग 

धम्मं मम मुच्च मुञ्च किमिदं गरहासि चेरा्चलं 
हारखुस्यति तिष्ठ तिष्ठ गुरवो निष्कारणाराङ्किनः । 

न्दं जस गृहे पतिः खपिति मे धूर्तेति संरापिनी 
मामाहिङ्खितवत्यमुक्तवसनना सा सत्वर प्रयप्ती ॥१८५७॥* इति । 

सखे, न्योऽपि । यतः | 
वद्या किं तव कञ्चुकी -छथयितुं वेणीग्रहं मा कृथा 

राज्यं नेदमराजकं तव बलात्कारेऽधिकारः कुतः 
नीवी मा स्प्ररा ते स्परशामि चरणावित्यार्पन्ती हट- 

देना परिरम्यते परवधूः सोऽयं हि धन्यो युवा ॥ १८८॥ 
क बअवीषि--"त्त 

पादाप्रेण कथंचन स्थितवती बाहू निधायांसयो- 
रत्नम्योरसि मे गुरुसनभरेणोहेखनं कुर्वती । 

गाला चुम्बनरहम्पटेव चपट स्पष्ट कपोरस्थरी- 
िञ्चन्मम कामपि श्रवणयोराटापर्पां सुधाम् ॥ १८९ ॥ 

१. भरमतिमाचमासायः' ख, २. गनिगतः ख. ३. अकायसाम्राज्यक्रमलां' ख 
४. मान्यो" ख, ५. विद्या क, ९ "कलु क. ७. ततः क-पु्तकरे नास्ति 
८, श्टम्बितेव चपलाः क, 



मुकुन्दानन्दमाणः | ५५ 

यथा किङ । अद्याहं रिरोवेदनपिरिदूनेनायपुतरेण श्वशरूप्तमीप एव रायि. 
तुमादिष्टासि । शश्रश्च मां प्रागेव रायनयृहं प्रस्थाप्य -निद्वां ,प्रविरय 
वतते । तदेहि तावत् । आवामशङ्कं पुरोद्याने विहराव' इति । भखे, साधु 
मन्तं तया । शवश्रू्तमीप्चायिनीं मन्यते पतिः । पतिप्तविधशायिनीं च 
श्रुः । तदुभयतोऽपि न शङ्कनीयम् । ततस्ततः । किं बवीषि--'ततश्च 
विततनालिकिरतस्शाखादख्वल्यकायमानान्तरितचनकरधोरण्या . सर्या 
तया तस्ण्या तावदिदमेवो्यानमानीतोऽसि । आनीय चमा 

संडापकेशिकरताडनपोपहाष- 
ताम्बूलचुम्बनकचग्रहणिषिटापः । 

उद्धोधिताङ्गनतया खयमेम ताव- 
लवतत प्रथमतो रथे नतभूः ॥ १९० ॥ 

किच) 

कण्ठा छेषिणमुन्नतस्तनमरश्रोणीतय्राहिणं 
संपक्तोस्युगं गृहीतजघनप्रावारमप्यन्ततः । 

वागेव छथनन्धमिन्दुवदना गाावमदसिहं 
विज्ञायात्यनदाञ्च काञ्चनपटं ीडाकुडापि क्षणम् ॥ १९. १॥ इति । 

मयूरक, सहासं कि ब्रवीषि--"काञ्चनपटमित्यमिधाय मासुल्जीवितवानति। 
यैत आत्मानमेव तादरमत्यजदिति कथयप्तीति भीतोऽस्िः इति। 
(स्मितम् ॥) मवतु । ततस्ततः । कि व्रवीषि वयस; ततः परम् | 

प्रागरम्य पुरुषायते मम पुरः पद्येति सँनद्धया 
नव्या ताभ्यदुरोनयापि सुचिरं विक्रम्य रम्यं तया | 

श्रान्ता वक्षसि मे निपत्य च पुनः पताप्पं ससितं 
साकूतं च समीक्षितं सगदशा यत्तत्कथं कथ्यते ॥ १९२ ॥ 

एवमनेकविधविहारेरयामवतीमपि यामवतीं विरामवतीमाकरय्य यावदेव 
पुनरहमेकवारमाटिन्चितुयु्यतोऽसि, तावदेव 

१. परिदूयमानेनः ख. २. द्रागेव क. ३. चतः. किलः ख. 
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पमापज्य खैरं कुचकल्शयोरुत्पुकयोः। 
गरत्काञ्चीदामन्यल्धुनि समारोप्य जयने 

तया बद्धो मादं तदनु सुकृती 
(इयोक्ते ।) वयस्य, सल्यमेव सुकृती भवान् । यतः । 
परिरम्भकेलिपरिहापमापणेरभृरामादतोऽपि न वशं मेति यः| 
स॒ वधूजनोऽपि यतते यदि खयं अरहणाय ततपुरुषपुण्यगोरषम् ॥ १९४ ॥ 
(सनिःचासम् ।) किं जवीषि-- क वैमितादशं सुकृतम् इति । कस्तद । 
किं बरवीषि । 

` कराञ्चनपटः॥ १९३ ॥ इति । 
ततस्ततः । कि तरवीषि--भततश 

प्रमातप्रयेयं रंजनिरजनि प्रागगुरुनन- 
प्रनोधादरन्तव्यं विसून विसृजति द्रुतगतिः । 

पन्ते छ्रं मां परिहतवती पद्मनयना 
प्रयाता पयन्ती विवलितयुखेन्दुः प्रतिपदम् ॥ १९९ ॥ 

रवृतः प्रभृति 
अत्राकारितमत्र चुभ्बितमिहाशिषटं च हृष्टं पुन- 

सन्वङ्गयात्र विषट्टमत्र शयितं चात्रैव संमापितम् । 
इत्थं कुञ्ञगृहेषु तान्तयुमनस्तस्पेषु वापीतः- 

कीडापेकतकेषु च प्रतिपदं भ्राम्यामि हृष्यामि च ॥ १९६ ॥ 
मयूरक, किं बवीषि--^पखेः नक्तदिवमपि तया कि तबाङ्कमारूढया भ- 
वितव्यम् । प्रयाता चेन्नक्तमागमिष्यति किमेतौवताः इति । एवमेतत् । 

अतनुतापमपास्य निशि प्रमाकरकरुत्रमपो सुकुखलनीम् । 
कमरिनीमचिरात्करुहंसको रमयतीति वयस किमद्भुतम् ॥ १९७ ॥ 

किं तरवीषि--्यरि ताव्दनेहसं प्रसूनमागैणो मार्गणाध्रुपसंहरिष्यति ततः 

१, त्वः ख. २. भमः ख. ३. भवति रजनीः ख, ४. तदाः ख. ५. पिम 
तावताः ख, ६, उपसंहरति ख, 
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छभोदफ भविष्यति न भविष्यति वाः इति । मयूरकः, कि तरवीषि- 
सखे, प्रमदवनपाछिकां मराहिकामाहय कल्हंसकख रिदिरोपचारे का- 
रयः इति । (स्मरणममिनीय स्वगतम् ! प्रियाग्रस्थानवृत्तान्तावगमाय प्रेषिता 
किरु मया वनपािका मराछिका । मवतु । (काश्य !) केदानीं मरा- 
डिका । कलहंसक, कि बरवीषि वयस, मराटिकानीमग्रहणेन स्मत्वा 
कथयामि । सा खस्ितः पूर्वसिन्नेव मुहूत व्ययमेव सुचिरमितस्ततोः 
ऽन्विष्याचिप्यानुपरभ्य क्रापि मत्पकाहामागत्य “अये करुरं्तक, तव 
भरियक्खो सुकुन्दश्िरमन्विष्ठोऽपि न दृष्टः ! तदामते तसििदे तस्य 
करे समधैणीयम्, इति खकरकरुषुमपुटिकान्तरादुदत्य पत्रिकायुगरं मदुष- 
कण्टे निधाय मया पुनरपि सत्वमेव तदागमनपर्न्तं स्थित्वा गच्छ ईति 
मुहरुदीरितापि "ननु तावदहं राजवछछमेनमन्दारेण पुराहदिरच नक्तं का- 
लिकाया चद्युत्वं कारयता कुसुमानयनायादि्सि । ततक्षणमपि क्छि- 
भ्वितं जिमेमि' इत्युक्त्वा गतवती" इति । (सह स्वगतम् 1) 

विजहाति वक्रिमाणं विधिरधुना तावदीषदिव । 

इुभसूचकान्यमूनि श्रूयन्ते कतिचिदक्षराणि यतः ॥ १९८ ॥ 
अद्योत्प्वदिने नूनं कन्यका पत्यवत्ः । 
प्रस्थापयति मन्दारो भतुरगेहं न मञ्ञरीम् ॥ १९९ ॥ 

ततस्तत्रैव मराहिका काटिकायतनोयने भ्रियतघा पूरयिष्यति मे' मनो- 
रथमिति तर्कयामि । (काशम् ।) सखे, एकां तावदुपनय पत्रिकाम् । किं 
न्रवीषि--*इदं गृह्यताम्" इति । (गदीत्वा विलोक्य ) कथमिदं प्रियाकब- 
रीमारपरिमिलितं केतकीदमेव ! तदेव निर्दिश्य 

प्रियावियोगविधुरं ममेवाक्ृतिनस्तव । 
परिम्छानमभूदङ्ख केतकच्छद तत्कथम् ॥ २०० ॥ 

अथवा | 
आनीय ससितयुलीभिरटं पसीभि- 

नद्धोऽसि मुग्ध इव वेणिकया नताज्ञघाः । 
१, समीपे ख, २, मेः क-पुस्तके नास्ति, ३, केतकदलं' स, 

मुक° ६ । 
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अ ^९८१ 

हे फेतकच्छद् तथेव नचेर्खिन्त्या 
भुक्तस्त्वमेव सुकृती पुनरेष नाहम् ॥ २०१ ॥ 

सखे, कि ब्रवीषि--"वौचय' इति 1 (धाकृतमाभ्नि् वाचयति )) सत्थ महा- 
मास्म } एसा गच्छद्ि मन्दभाहणी पहमवणम् (क) । (साम् ॥ व- 

यस्य, अतःपरं न शक्तोमि वाचयितुम् । 
कम्पः पराणे; छथयति बलात्केतकीबरमेत- 

चश्ुरवाष्पं स्थगयति ततो नेव बघ्ाति रक्ष्यम् 
चेतो मोहप्रसरकट्षं बुच्यते नापि किचि. 

ज्ञातं शूल्यं शिव शिव जगखस्थितेति प्रिया मे ॥ २०२॥ 

तत्वमेव वाचय । छ्ीता » मि वाचयसि । 
ओह्रईत्ति पर मं पिअ प्रा पजा तुमं होहि । 
सो हर ताव अङ्क अत्ताणं हर तुह कहं ङ्गम् ॥२०३॥ 

अण्णं अ। 

सीसभ्मि कदुम पाणी सदवारं णाह विण्णवेमि तुमम् । 
काऊण मह् सिणेहं मा णिजकाअम्ि णिदहभो होहि ॥ २०४ ॥ (ख) 

(सोच्छरासम् ।) ध न र 
अतिप्नाहसमारूढमियतैव प्रिये त्वया ] 
अप्ताविदमषि शरुण्वन्हन्त प्राणिमि ककडाः ॥ २०९ ॥ 

वयस्यो, किं घ्रूथः-- सखे, सर्वेथा नासिन्दिवसे तस्या प्रस्थानं भवति । 
ति त 1 

+ 

(क) स्वस्ति महामाम॑स्य | एषा गच्छामि मन्दभाग्या पतिभवनम् | 

(ख) अपहूरतीति पतिर्मा प्रिय मा पयाकरुरहवं भव ] 
स हरेत्तावदङ्गमात्मानं हरति तयि कथं र्नम् ॥ 

ञन्यञ्च | 

शीर्षे कृत्वा पाणी रातवारं नाथ विज्ञापयामि लाम् । 
कृतवा मयि खेहं मा निजकाये निर्दयो मव ॥ 

१, टिखिता खं, २. वाचयति क-पुस्तके नास्ति. ३. शसंभवतिः ख. 
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परेतु श्वशुरकुरमाकुख्यितुं तस्याः पतिहतकेन केव विचेष्टमानेन भ- 
वितव्यम् । तथाहि । 

शृष्टातेषु सषारुचिः सुवप्ने दपदिवानादरः 
पान्वोक्तौ कुषिटिक्तयः कि सुहृद्धावेऽपि सासुयता । 

प्रापतिषूत्पववाप्रेषु च पुनः सथः प्रयाणोधम- 
सन्ञामातूपद्ङ्कितो न कुरुते किनाम दुशयेष्टितम् ।॥ २०६ ॥५ इति । 

प्रकृविरेवेयं मूखीणां यत्रस्तुतेषु प्रतीपाचरणम् । कि व्रवीपि-धमा- 
मपि प्रत्रिकां श्रृणोतु वयस्यः इति । (साश्ङ्म् ) सखे, बिभेमि श्रोतुम् । 
(नः सथेवम् ॥ किमितोऽधिकं दारुणं मविष्यति । वाचय वाचय । कि 
वौचय्ि-शवस्ि समस्तविासिनीजतमस्तकमणिस्तोमनीरानितचरण- 
नखमण्डलाय वि्मण्डलाखण्डलाय युवते हदयानन्दकन्दाय सुकुन्दाय | 
पादरमिरैमाकटनीयं वयस्येन वचनं बीरमित्रसख वीतिहोत्रस्य । 

मा प्रस्थिता प्रियतमेति ईथा विषादं 
प्रागेव पा पुनस्पैति गृहान्प्रदोषात्। 

मा भारती मम मृषेति च जातु शङ्का 
, ज्योतिर्विदां व्यभिचरन्ति वचांि नैथीत् ॥ २०७ ॥ 

तत्कतिचिदेव कारं सरोर्ैवयः संतापः" इति । (दस्य । सायीगन्तुमेव 
किङ महोत्सवमप्यनादत्य पत्या तामादाय प्रातम् } किं बरवीषि--व- 
यख, मा मेवम्। न खट दैवज्ञा खृषामाषिणो मवन्ति । तदा प्रदोपं पभरतिपा- 
शछनीयमेवः इति । किमेवमपि वक्तव्यम् । प्रतिप्रल्यत एव ववघ्राणधार- 
णम् | कि तरैवीषि--किं नाम करणीयम्। अकारणवैरिणा दैवेन दारुणम- 
सासु जिष्वपि प्रदर्दितम् | अत्र भवितव्यतैव भगवती प्रमवति' इति । 
मवतु । कश्चन कथाप्रसङ्गः प्रस्तूयतां वासरदेषमतिवाहयितुम् } &तरेतरव- 
ठोक्य }) कि बरृथः--फकिमप्रसुतेनान्यकथाम्रस्तावेन । यदेव तावदाकण- 

१. “मिष्टात्ेषु" ख. २. कि वाचयति" क-पुस्तके नास्ति. ३. "वाल्य" ख. ` १, ममिष्टत्रेषुः ख. २. वि वाचयसि' क-ुस्तके नास्ति. ३. "वास्यः ख, ४ शा! 
ख. ५. नार्थम् स, ६. सोढव्याः संतापा" क, ७. (मागतमेव' क, ८. (तावत्ˆ क, 
९, न्रुथः" ख. 
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यितुमावयोरदुतजनिषिर्म्यमन्तःकरणम्, तदेव मज्ञरीसमागमसंविधानमा- 
पूर्व्येण कथयतु वयस्यः' इति । (किचिन्ुखमेवनम्य ।) किमनेन कथितेना- 
कथितेन वा विफलेन मनोरथेन । तथापि प्रियप्तहचरयोरनुयोगो न प्रत्या- 
देशमरैतीति कथयामि तावत् । आकर्णयतं वयस्य । कि ब्रूथः--(मावव- 
हितो खः" इति [ असि किल॒ समस्तसुरमस्तकमणिस्तवकपाटीदीपाटी- 
नीरामितचरणनखस्य चरणानतचतुमुखस्य भगवतो मागवतृहदयमन्दिरा- 
भरणस श्रीमदिन्दिरारमणस्य निरन्तरतरङ्गदभङ्गरोत्वनटनरङ्गं निसि- 
ठनगरोत्तमाङ्खं निशाकर पुष्करिणीपरिष्छृतोत्सङ्गं कवेरकन्यकाङतपरिष्वज्ञं 
कनकगोपुसेततङ्गं वन्दनमाटिकाव्दनेक भगं वन्दारुजनपापभङ्कं वैनयन्ति- 
काचुम्बितगगनगङ्गगगनगङ्गाषेतसोधश्व्ग शृङ्गाटकनरत्कीडाकुरङ्ंकुरङ्ग- 
लोचनापाङ्गतरङ्गितानङ्गमनङ्गमद इटुटवारकान्ताव्डीकतयुजगं नङ्गमगाङ्ख- 
यगिरिगुरङशताङ्ग राताङ्ल्वरणकरपरिचरणपरिणतमत्तमातङ्ग मार्तङ्गमदज- 
लापिक्तरथ्या्नप्तुरंगं तुरंगखुरदलितकुदटिमससुत्थितपरागपरम्परापिहितप- 
तङ्गं पतङ्गमणिमण्डपमण्डनश्ुकपारिकाक्रियमाणहरिकथप्रपतङ्ग संगतनिग- 
महदयान्तरङ् श्रीरज्गम् 1 किं ब्रृथः--अस्त्यसक्ृदवलोकितमध्यासितं च। 

सद्यक््माषरपुङ्गश्रङ्गवयिःप्रारम्बमानोहप- 
त्कावेरीपरिवाहररिमयुगरीपयन्तपयङ्किका । 

मन्ये रङ्गपुरीति यत्न भगवान्वातूडतूहान्चिते 
तस्ये कलस्ितकोतुकः कमख्या दोराघुखं ढौकते ॥ २०८ ॥ 

ततस्ततः इति । कदाचन किर कमलखाहृदयकमटभरङ्गराजस्य रङ्गराजस्यः 
चेत्रोत्सवावलोकनप्रसङ्गाद्रसन्तकसंतानकप्य॒सैः प्रियप्तसैः सद रङ्गनगरी 
गतः } तत्र तेस्तेरुत्सवेरमन्दकन्दहितमानन्दमनुमवन्कतिचन दिनान्यने- 

षम् । एकदा तु कर्कलायमानकोकिच्कुखकण्ठगजिततजितपयिकजनन- ` 
यनवाष्पधारापूरपूरितप्तरणीपु मधुमदचपट्मधुकरतरट्वकुल्युकरगटित- 
मकरन्दधोरणीषु चन्दनमरुदान्दोखितरताक्ुञ्चमपरागपुडिनशनलितासु क- 
सुमावचयकुतुकपोीङ्गनाचरणचङ्कमणरणन्मणिमञ्घुमन्ञीरमञ्ररवाङृ्ट- 

(1 01711111 

"निमग्रः ख, २. अवनमय्य्रः ख. ३. चरत् ख. ४. "पराङ्गना" ख 
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कठहंधवलिता॒कीडकुरङ्किशोरककवलितिदुरवीङ्राघ्च कादेषताक्- 
कटतिबलिकसुमकोरकितरारिकान्तमणिवेदिकासु कवेरजातटवनवीथिक्षाषु 
कदाप्यद्टपूरवैतया निप्रगैरमणीयूतया च तस्य देशस्य चि्रीडतह्दय. 
सत्र तत्र संचरन्कचन चञ्चटापुञ्चमिव जट्दावतीणै पञ्चषाणकटितमिव 
काश्चनरतारीटावनं कृतभूतटावतारमिव तारकामिकुरभ्बं तरणीकदम्ब- 
माटोकयम् । कि ब्रृथः--'ततस्ततः' इति । 

वदनपरिमलश्चावलगदिदिन्दिराटी- 

वछ्यशिसिरिखण्डच्छब्शादिन्यधोधः । 
युवतिजनकदम्बे मञ्जरी तत्न दष्टा 

नवकिसट्यटेखामण्डले मल्नरीव ॥ २०९ ॥ 

तयाच।| ॥ 
कटिन्दीपुहिनेषु मे विहरतशेतोदुकूले चिरं 

चित्रं गोपवधूमयं विरचितं चेतो्ुवा यत्पुरा | 
तन्वज्गधा मम दक्पथेन रभप्रादन्तः प्रविदय क्षणा- 

तत्सर्वं निनकान्तिकुङ्कमरपैः कोपादिव कारितम् ॥ २१० ॥ 
मयूरक, किं जवीषि--अपि नाम तादृशी रूपसंपत्तिः' इति 1 कण् 
सक, कि बवीषि--कथमन्यथा हृदयमवगाहतां वयस्यस्य, इति । अथ 

किम् | 

अग्रतमयपयोधिमज्योनौ हरिणकिदोरद्शो मुखापदेशात् । 
कट्यति गलितो य एकचिन्दुर्जगति बभूव प एव नूनमिन्दुः २ ११॥ 

अपिं च। 
कुन्ताः कुटिख्दगन्ता दन्ता नवकुन्दङुसुमसामन्ताः । 

(निःश्वस्य ।) 

चिन्ता ममतु दुरन्ता 
तथापि संग्रहेण कथयामि । 

वान्ता तडिदेव वारिदात्कान्ता ॥ २१२॥ 
१, जालान्यधोवः- ख. २. कुन्द" क-पुस्तके नास्ति. ३. संक्षेपेण ख. 
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कि श्रूथः-- ततस्ततः" इति । ततश्च तसु यथामिरुषिते तत्र तत्र ठता- 
कुञ्चेषु- कुसुमावचयं कुर्वतीषु स्वयमेकैव सा मञ्जरी मदनमदङुज्ञरीव तत 
इतश्वरन्ती कचन माकन्दल्तामन्दिरद्वारवेदिकामधिरुह्य वसति मयि किं 

चिदिव विववर्तितवदना मदनविरातरद्धितान्यपाङ्गानि व्यापारयति स। 
तथाहि । 

सखच्छन्दमेत्य मयि न प्रसृतानि कामं 
खावासर एव निभृतं न पुनःस्थितानि । 

रक्ष्यान्त्रेऽपि च न छन्धपदानि तस्याः 
पारिष्वानि पथि केव्टमीक्षितानि ॥ २१३॥ 

किंच | ४ 

जन्या तासु कुषुमान्युपचिन्वतीषु 

कुन्ञेषु मजु मदकुज्ञरगामिनीषु । 

सा मञ्जरी तु मम साभिविरोकितेन 
चेतोमयं जख्जमाहरदेकमेव ॥ २१४ ॥ 

किं बहुना । 

पादाभ्यामुपरद्धमूरयगटीयन््रेण निष्पीडितं 
मध्येनानतमू्तिना खगदृश्षो नाभो बहान्मज्जितम् । 

व्याङकष्य भिवटीषु रोमल्तथा वक्षोनशैलग्योः 
कप्त वीक्षितप्नायकैर्मम मनो विद्धं च बद्धं कचैः ॥ २१९ ॥ 

किच । 

आयातं कचभारवन्धनगृहादास्थाखताम्भोनिधो 
लात उन्तपदीपरीपरिहितं नेबोत्परारुकृतम् । 

चेतो मे विनिवेश्य चित्तजनुषा वक्षोनसिहासने 

सा्राज्ये पुनरम्यषेचि सदशः स्मेरापदेशाग्तैः ॥ २१६ ॥ 
नि 7 व 

१. 'आनत्तमूतिनाः ख. २. कोमलतया ख. ३. अस्या मृखाम्भो' क. 
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कि ब्रृथः--श््थाने खलु मनोजन्मनो जनकसमाराघनानुरोष इति । 
वैयस्यौ, मा मेवम् । अनियतमनङ्गहतकसय सौहा्ईम्, यतस्तेन पुनः 

अवचितकुघुमामिसाभिराटीभिरेषा 
कथमपि पुरमाराल्मस्थिता यावदेव | 

शिव शिव मम तावच्धित्तजेनाश्चु चित्त 
प्रमथितमवदीर्ण चूतं घू्ितं च | २१७ ॥ 

वयस्यो, किं च्रृथः--अव्यवस्थितचित्तस्य प्रसादोऽपि म्य॑करः इति 
सत्यमेव संवृत्तम् । ततस्ततः, इति । ततश्वान्तरान्तय सव्यानविवछित- 

यसी सुगुखीमारादिवानुसरस्तदगारदवारपर्यन्तं गतोऽसि । 
तदेन्द्रनासंरम्भं पमनुम्भयदक्चषनः । 
प्रविष्टामपि गेहं तां यन्मे प्रविशयन्मनः ॥ २१८ ॥ 

अथ तात्रदरिथिलावयवपंषिबन्धमन्ञातकेतवकथागन्धं सिन्धुमिव नडदय- 
यम्, जल्दमिव पयोवाहम्, जरृदकाटमिव धघनमषीमडिनाम्बरम्, प्रर 
यानरमिव रईगपकाष्ठावलिम्, हरमिवाभ्िविकारलोचनम्, नारायणमिव 
मक्तानुकूढन्यापारम्, रोषमिवोदग्रदर्वीकरम्, गरूडमि वाधिगतमहानपतम, 
कृष्णमिव क्षाटितकंसमाडिन्यम्, राममिव मारीचमथनम्, भीमसे नमिव 
दलित्ञ्वङितिकीचकशतम्, शक्रमिव पाकशासनम्, मत्तमातङ्गमिव करपि- 
षटनोगरम्, वैयाकरणमिव विदितखरसव्यनरनप्ररियम्, वेरेषिकमिव द्रव्य- 
गुणक्रियाजातिनिरेषतत्समवायक्रमाभिज्ञम्, मीमांपतकमिवाथेमावनाखख- 
पन्ञम्, सुकविमिव विज्ञातरिखरिणीभेदम्, पण़डतमिव परिचितप्तक्टर- 
सपरिपाकम्, कमपि कजल्मेचकं पाचकमपश्यम् । पर॒ च वनन्तकमुखेन 
पृष्ठः स्वभावप्तरर्तथा तस्याः सकर्मपि नामकुख्दीररिकमकथयत् । 
तथा हि--यथा कि इयमसत्खामिनो मद्यस्य सुषा माधवस्य 
कत्र मज्ञरी ना्नी मन्दारस्य नन्दिनी । इयमद्य श्वो ग॒ वन्धुकुद्- 
दिदृक्षया नवीननगरं गमिष्यति । यच पितुरमन्दारसख मन्दिरम्! इति । 

१. "वयस्यः क-पुस्तके नास्ति. २. अपचितः क. ३. “सकठावयवः ख. ४, ्र- 
दग्धः ख, ५. नागरः ख, ६. "विक्रयं" ख, ७. (तथा दि" क"पुस्तके नास्ति. 
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वयस्यो, कं वूथः--“अहो परमाथैवादिता याचकस्य । ततस्ततः, इति । 
ततः कतिपयदिनान्तर एव सा नवीननगरमिदमागता । पश्चादहमपिं । 
अच्र च मयीव तस्यामप्यपक्षपातं द्रदितदपे कंदर्प तत्र भगवत्या न- 
टावल्या विदिततदमिप्रायया परमकाशूणिकया खयमेव तीथेया्राप्रसङ्खन 
काडिन्दीतीरवृन्दाविने विज्ञातपूवै॑माघुपगस्य कतप्रणाममाशी्भिरमिनन्य 
वत्स सुन्द, कथं कन्दुुन्दरायां कन्दति तव तनाविन्दविव तानवम् । 
किमेतदध्वश्रमाद्धवेत्, आहोखिदिष्टबन्धुविप्रयोगात्, किवा मदनधनुशवे- 
ष्ितादित्यसक्ृदनुबष्यानुयुक्तो मनस्येव कि मायुपहपितुम्, किमवधीरयि- 

तुम्, कि वा निभ्रहीतुम्, किं वानुप्रहीुं एच्छति ! किमे संवरणीयं कि- 
वरणीयं वेति क्षणं विचिन्त्य पुष्ररेव कुतो सहाभावानामनुम्रहादन्यत्रामिनि- 
वेशो भवेदिति छइताध्यवतायः रतानुपूव्यं॑भगवस्ये मदनवेदनां न्यख्प- 
यम् । वयस्या; कि ब्रूथः-- वयस्यः सम्यगघ्यवाप्ततम् । ततस्ततः 

उति । सा च तदाकण्यं "त्स, एवमेव वत्परयापि बाद्यालश्ति मन्दक- 
ललितया मज्ञ्यीप्यमिधाय समानं वत्सप्तकारं प्रहितासि । श्रुणु 
तस्याः समवस्थाम् । 

सूते बाररसारपहवततिः शाप्ताहता मर्मर 
पाणिस्परशनशोषिताः सुमनसो भरयनिति वृन्तैः समम् । 

म्छायन्ते नयनान्तवान्तस्रिचद्यं इन्त दूरवाङ्रा- 
दावस्पृष्टमिवाद्य निष्कुटवनं तन्व्या द्रीदर्यते ॥ २१९ ॥ 

तद्धद्र, नोपेक्षणीया वख्वद्खस्था बाखाः इत्यभिहितवतीं मगवतीम् (अयमह्- 
प्रियायाः पाहजिकानङ्गतरङ्गितेरपाद्धेरेव प्रथमं कयविक्रादेदशामाप्ादि- 
तोऽसि । विरोषतश्चाद्य तत्रभवत्याः प्रप्ादेन । तयथामिरषिते नियुज्यखः 
इत्यवोचम् । किं ब्रृथः--^ाप्रतं भगवल्यां न्यस्तमारोऽसि 1 ततस्ततः" 
इति । ततः सा मगवती दी निःशरस्य । 

रूपशावण्यसौन्दयसंपदा समयोयोः । 
प्रेम्णा च युवयोरैन्त परिपन्थी वृथा विधिः ॥ २२० ॥ 

१. मदनदुशेशिताः ख, २. “अन्यथाः ख. ३. सा ठु" क. ४. विक्रयाः ख. 



मुकुन्दानन्दमाणः । .६५ 

तदयुना निष्कारण्वेरिणा विदेन्यमानो मल्रयत्नः कथं ञुभोदकों मवि- 
प्यति । अथवा त्रिटोकविजयिनो मन्मथस्य व्यवसितं कर्थं नाम विषट- 
यतु कुटिधीरपि विषिः । भवतु । समयमन्विष्य योजयिभ्यामीत्युक्त्वा 
तद्मशति तया कृतो बहुविधोऽपि प्रयत्नो मदीयदुर्विधिवाकादेव प्रति 
हतः । ह्यस्तु पुनर्मन्दारारामे सा मे मगव्या जटवत्याः प्रप्रादालियतमा 
मज्ञरी करतट्टेद्ेव । कि बरूथः-- चिराय फलितं प्रियस्रखप्य मनोर. 
येनः इति । (सनिःश्वासम् ।) नहि नहि । कि तु फखोन्मुख ए मग्रः । 
वयस्थो, किं त्रुथः-- कथं कथम्! इति । (विषादम् 

कुञ्जे कोमख्शाद्ररे पदमिह द्रागर्षितं वा न वा 
किचिचाट चमत्कृत च वचनं छ व्याहृतं वा नवा 

साकूतप्रणयं च सामि नयनं व्यार वानवा 
“ तन्व्या हन्त तदन्तरे विधिवशात्तस्याः प्रबुद्धः पतिः ॥ २२१ ॥ 

अदयतनस्तु वृत्तान्तः प्रियवयस्ययोविदित एवासि । किं ब्रूथः - भवतु । 
किमेतावता । असिन्दिविसे फटिष्यत्येव ते मनोरथः इति (विहस्य । ) 
नूनमेव फँडिष्यति, यसालियतमा पया समं प्रस्थिता । करं धथः-- 
खे, अपि नाम विस्त वीतिहोतरप्रेषितं पञ्चम्! इति । (दिगो विलोक्य । 
विस्मरतप्रायमेव, यदयं प्रदोषप्तमयोऽप्युपनतः । तथा हि । 

द्रगेन््रीमनुचुम्ब्य ससितयुखीमामोदिनीं'पञ्चिनीं 
कृतवापो परिरम्भसंभ्रमपरिशरान्तां च वारश्िंथम् । 

संरक्तोऽहिमभानुरय च समश्छिष्यदयह रागिणी 
कारमीरोपटप्तत्पयोधरमरां कान्तां दिं वारुणीम् ॥२२२॥ 

कि च। 

पुराणरदिमजाचेषु सस्तेष्वस्तावम्बनम् । 
निम्बमम्बुरुहां नेतुरम्बरादवरम्बते ॥ २२३ ॥ 

१. ननिहन्यमानोः ख, २. (अथवात्रः ख. ३. 'विपकेनैव' ख. ४. स्मेव क, 
५. (भविष्यति ख, ९. श्रवीषि" क, ७. “सियम् क, ८. "चमा किष्यददही' क 
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अपिं च। 
जगदिव बहुखातपामितक्तं जनयितुम् नलामिषेकरीतम् । 
परिधुतरविशातकुम्मङुम्मा प्रचरति पथ्चिमवारिधि दिनश्रीः ॥२२४॥ 

किंच। 
पतति रविरपूमैवरिराशौ हदि पथिकस्य यथात्ममूहुताशः | 
प्रपरति च तमां तमःप्ररोहः प्रतिपदर्मस्य यथा मनोविमोहः ॥ २२९ ॥ 

किं बृथः-- 
अभिभूय सतामवस्थिति जडजेषु प्रतिपा च भ्यम् । 
जगतीपरितापक्ृत्कथं नरधो नावपतेदसौ रविः ॥ २२६ ॥ इति । 

(अन्यतोऽवलोक्य सकरुणम् ।) हन्त हन्त । 

चरमाचटपरमामं चधुजेगतामगाचावत् । 
हा तावदेव. कोको दनावन्योन्यमगमतां दूरम् ॥ २२७ ॥ 

(पुनर्विलोक्य ।) कथमित एवागच्छति भगवती जटावती । (समन्रयम् ।) म्- 
गृबति, इत इतः । (किविदुत्थाय ।) भगवति, प्रणम्यसे । कि नवीषि-- 

. वत्स, अचिरादेवाभिमतं ठमशः इति । (सनिवेदम ¢ कथं ममाप्यभि- 
मतखाभः । कि त्वीषि--भयेवोपनतमिल्यवधायैताम्' इति । (हषम् 
कैयमिव । किं नवीषि--अर्भेपथात्पुनरागता मञ्चरी" इति ! वैय्स्यो, 
किं ब्रुथः--अहो सूटृतवादिता पुरोहितपुत्रस्य वीतिहोत्रस्य इति । 
कथं नाम ज्योतिर्विदां वितथवादिता भवेत् । (ससं स्वगतम् ।) 

अनतर्मनोजदहनोष्णशिखावलीदढ- 
श्रापोपसोधपरिपाण्डुटक्त्कपोटम् । 

मद्रीक्षणक्षणमवन्नवकान्तिपूर 
द्रक्ष्यामि तद्रदनवारिरुहं कदा नु ॥ २२८ ॥ 

कि ब्रूथः--^मगवति, किं प्येव पुनरानीता" इति । भगवति, किं वदि 
नहि नहीति | (वममोदं सखगतम् ॥ तरिं कथमागता प्रियतमा । कि वीषि- 
शृणु । यावदेवेनामादाय कोरामात्रं गतो माधवस्तावदेव तसिपत्रा मल्येन 
` १, व्वा क. २. अचः क. ३. नाः क. ४. "वत्स वत्सः क. ५. कथमिव 
कथमिवः क. ६. वरयस्यौः क-पुस्तके नास्ति, ७. "कदाहं ख. <. श्रवीपि' खे. 
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रषिं पत्रसुपनतम्' इति । किमिति प्रेषितं पत्रम् । कि त्रवीषि-'इदानीं 
रोनोपष्ठवाद्रङ्गनगरं विहाय मधुरां गताः सः । तद्त्सा मल्लरी कृतिचन 
मापतंसत्रैव मातृमवने स्थातुमहेति 1 त्वं॑तावदेतत्पत्रिकावटोकनात्पं 
न क्षणमपि विरम्बितुमर्हसि' इति 1 वयस्यो, किं ब्रृथः-- वयस्य, दि- 
श्या तव प्रस््नाः ऊुख्देवताः इति । (सौत्यम् \ ततक्षतः । कि त्रवी. 
षि-- ततस्तां मञ्जरीं तत्सहोदरं चच्छगुच्छंः च पुंनर्मिवल्य तेन प्रत्रिका- 
नेरा सद्वितीयः प्रस्थितो माधवः" इति । (सविस्मयानन्दम् ।) 

हन्त पत्यपदेरोन यत्युना हरिणेक्षणा । 
कडा चान्द्रीव तमप्ता वियुक्ता सहमा कथम् ॥ २२९ ॥ 

केदानीं प्रेयपी । कि व्रवीषि--मद्र! मवद्विरहविहसमष्वपरिभ्रम- 
खिन्नां मन्यमानो मन्दारो मन्दिर एव ग्राटिकाद्वितीयां मज्ञीमास्थाप्य 
सकख्बन्धुकुरुप्तमेतः कालिकामाराधयितुं बाह्यो्यानं गतः इति । अन्य- 
दप्यनुकृूडं मगवत्याः प्रसादेन । क्षणमात्रं ध्यानाषटडा भगवती कर्हस- 

कर्मयूरको प्रति # वदति--षत्मौ, युवयोरपि दिष्टया फटिष्यति 
मनोरथः । तदवद्यं व्याप्रियतामभिमतविषयेषु इति । मयुरक, किं ज. 
वीषि--"कर्हंसकस्य कमिनी करतल्गतैव वर्तते । मम कथं मन्दमा- 
गयस्य प्रकरतिचपटा सौदामिनी प्र॑पीदेत्ः इति । नापि ध्यात्वा ।) वि 
रवीति मगवति--यूरक, पूर्ैदयुनाग्रतो गुरजनाद्धीता सोदामिनी भ- 

तिनिवत्ता । न खल्वस्यामपि रजन्यां तथा करिष्यति, इति । वयौ, 
कि ब्रूथः--"न खट ज्ञायते फि वा भविष्यति, इति 1 आः, कथं भग- 
वत्या वचनेऽपि विचिकित्सा | (धवणमभिनीय ॥ कर्थं पद्शब्द इव श्रू- 
यते । (विलोक्य 1) कथं सत्वरं मरािका समापतति । भगवति, किं न- 
वीषि--'मद्र,. सांप्रतेमप्तद्यवेदनया वत्प्रया प्रेषितेय॑ भविष्यति इति । 
-(एुनविलेक्य ।) कथं प्रत्यासन्नैव । किं बरवीषि "कहं विम्बीअदि। 

, १. शएज्कार्यौ" क. २ तवं तावत्" शादि अपिः इयन्तं कपुस्तके नस्ति. 
२. शसवच्छं च" ऊ, ४. मराटको' ख. ५. श्रसीदतीति" ख. £ विज्ञायते" ख. 



६८ काव्यमाडा । 

महुरसविपर्तमगणेहिं कुुमसरेण हदा हा सहीए । 
णिदहृम मरभणिो हदापतो हर हर जीविदसं्तजं करेदि ॥२६०॥ (कः) 
(संस्तमाभितय ! किंबहुना । । 

सेच सेच तुहिनप्िचिरछो चने विक्षि्ना भा 
स्वादं 'खादं हि्म॑करधटे कां दशां ते वदामि । 

श्रोत्रे रावन्मटयनदषेः श्रूयतां वीनयित्वा 

प्राणास्तन्व्यास्तव करतले तत्न देवः प्रमाणम् ॥२६ १ इति। 
भगवति, कि तरवीषि--ववयैताम् । यावदेव नोदयशिखरिशिखर्धिरो- 
हति तुषारकरः” इति । एवमेतत् । तिमिरतिरोहित एव समये तमुपसषै- 
णीया; खेरिण्यः | (स्वेतोऽवठेोषे्र 1) 

आपूरितमिदं श्यामतभसंतमतैरटम् । 
ब्रह्माण्डमण्डटं भाति सकजटकरण्डवत् ॥ २६२ ॥ 

कटहंसरक, किं बवीषि- 
वे ध्वान्तमिदं वदन्तु बहुधा सिद्धान्त एवं तु नः 
सखाधारेषु करेषु पुष्करमणेः सप्तेषु नूनं रामैः । 

अस्ताङम्बतयाम्बरेण पतता ग्रस्ते मस्ते नग- 
तयुन्मीरत्करकन्दरेरंथ विधोस्तत्तावदुत्तर्यते ॥ २६६ । इति। 

वयस, प्म्यगुक्तम् । मराखिके, कि त्रवीषि-- 
(कंदप्यचन्दणप्तमीरणकोडडारी- 

कोलहखाउल्मणा मह दाव आरी । 

(क) कथं विलम्ब्यते | 
मधुरप्विषरितमागंणेः कुसुमेण दाया हा सख्याः । 
निर्य मल्यानिरो हताश्चो हर हर जीवितसंशयं करोति ॥ 

१, भित्त' खे. २. द्हदाद् हा सदी एः क. ३. भमअञाणलोः क. ४. ववीक्षतेः 
ख. ५. द्िमकरघटिः" ख..६. त्वयेतां तयेताम् ख. ५. "आरोहति" ख. <. ^त- 
मपसपेणीया स्वैरिणी! ख. ९. भपि' क. १०. भिक्तः ख, ११. श्ताहिदहासस्नी 
मेः क, १२. निपतति मदनानलो क, 

र भन 



युकन्दनिन्द्माणः । १९ 

चन्दोदए जदि पदे घणचन्दिआ वि 
णं भवे अहह दावहदा र्दे व ॥ २६४ ॥ 

ता तुवरिजदु" (क) इति । अये कृरुहंसक, मयूरक, य॒वाभ्यामपि भग- 
वत्युपदेराक्रमेण व्याप्रियताम् । इयं भगवेती मरालिका च मां त्वरयतः 1 
कि त्रेथः--अथ किमू । वयस्य, प्ताथय साधय' इति ¦ मराखिकि, म- 
न्दारदनमार्गे ददेय । किं जवीपि--देव, इदां इदो" (ख) इति। 
(कतिवित्यदन्यतिक्रम्य ।) कथं क्षणेन मन्दारो्ानमागतोऽसि । (विलोक्य 
सविस्मयम् ) कथमिहानुदितेऽपि चन्द्रमसि चन्धिकाप्रपतरः। मराल, 
किं बवीषि-"ण क्खु चन्दिआपसारो एसो । 

देवं तुह द॑स्णादो तरूणीए हरिपणिन्मरङ्गीए । 
न्द मन्द्हासो कन्दा्जाणन्टकन्दटा व्व महात् ॥ २२९ ॥ 

ता पेक्ख भेक्ख । इमाए 
वाणी महुरपतवेणी वेणी महुमत्तमहञरीसेणी । 
खोणी विस्राख्स्ोणी एणीणञणा वि मजणसरतुणी ॥२३६॥ (ग) 

(क) कंदपैचन्दनसमीरणकोकिलरि- 
कोराहरकुरम॑ना मम तावदाछिः । 

चन्द्रोदये यदि पतेद्धनचन्दरिकापि 
नूनं भवेदहह दावहता रतव ॥ 

व्छरयताम् । 
(ख) देव, इत इतः । 
(ग) न खट चन्द्रिकाप्रसर एषः । 

देव तव ददशनात्तरुण्या हर्षनिर्भराङ्याः । 
कन्दति मन्दहासः कन्द र्तानन्दकन्दल इव मुखात् ॥ 

तत्पश्य पर्य । एतस्याः 
वाणी मध्ुरसवेणी वेणी मधुमत्तमधुकरीभ्रेणी । 
क्षोणी विज्ञारश्रोणी एणीनयनापि मदनशरतूणी । 

१. धूण क, २. कतिचनः ख. २. इयमायां क-पुस्तके गदयान्तः पातिता. ४, 
भुहारो' ख, ५. भजा क, ६. त्वयैतां त्वयैत क, ५, ततमे प्रक्षय अस्या क, 



७ ५ काव्यमाखा । 

मगवति, किं त्रवीषि--*एवमेतत् । 
अमुष्या छावण्यं एदुरस्दुानप्यवयवा- 

न्मनोखोल्यं धातुः कैरकडिनतां मे विगृशति । 
पदं चित्ते धत्ते मतिरिति पुरा पङ्कजभुवा 

रवं कल्याभीयं कटितदुङ्ृतैरेव रचिता ॥ २३७ ॥ 
तदुपपर्षतु त्सः इति । (उपर्य सचमत्कारम् ॥ 

प्रणये प्ैतार्थमाणे कृष्णभुजंगेन कोकदंपल्योः । 
चकित इव चित्रमेतत्पार्श वतैयति बर्हिणं चन्द्रः ॥ २६८ ॥ 

किं च। 
कुचदुर्गराजधान्योर्मध्ेमा्म खगीदशो मदनः । 
किमङृत नाभीवापीमपि. रोमारीतमाख्वनरेखाम् ॥ २६९ ॥ 

मरालिकि, छजया किचिदिव संभ्रान्तां मञ्जरीं प्रति कि बवीषि- 
'ओणेहि सुयुहि दृढं वीटां विस्सासघाईणीं क्षत्ति । 
जा संमुहे वि दहृए कितवा विभुहीकरेदि तुमम् ॥ २४० ॥'(क) 

प्रिये, किं बवीषि-- हि, इमो माआवी महाभाज जदा मह दिद्धिपहं 
गतो तदो ज्ञेव दृं परा्दुं वीखाए् अणुं जेव बुख्बुत्तेण अ. (ख) 
इति (सस्मितम् । मराचिके) किं बवीषि- 

“अणुवद्िज सेरगहे अम्बां अज्ञं वि अणुसरिञ । 
मरं चरमाणाए ण तुए छत्तं स॒वेणि कुल्वुत्तम्॥ २४ १॥' (ग) इति | 

(क) अपनय सुमुखि द्रं व्रीडां विश्वासधातिनीं ्षटिति । 
या संमुखेऽपि दयिते करितवा विमुखीकरोति स्वाम् ॥ 

(ख) सखि, अयं मायावी महाभागो यदा मम दृष्टिपथं गतस्तदेव दूरं 
पलायितं त्रीडयानुपदमेव कुख्ठत्तेन च । 

(ग) अनुवयं स्वैरगतिमम्बामा्य चानु । 
स्वैरं चए्माणाया न त्वया ठ्पतं सुवेणि कुरुदृ्तम् ॥ 

` १. 'कटिनकरतां मे विरश्तः' ख. २. "भवान्" ख, ३. श्रतीयैमणिः ख. ५. 
(केकिने ख, ५. कि चः क-पुस्तके नास्ति, 



सुकुन्द्नन्द्भाणः | ७ र 

प्रिये, मरालिकां कर्णोत्पलेन ताडयन्ती ससितं किं व्रवीषि- "हला म- 
राङिए, कहं अम्बं वि परि्षसि' (क) इति । भगवति, किं ववी 
“आ शतसंवत्सरान्तमस्त्येव कुख्वृत्तप्र । अयं तु दभः खाभिमतविष्यानु- 
मवः' इति । प्रिये, अपि नाम श्रुतो भगवतीनिदेशः । प्रिये, ससितं कि 
वरवीषि--"ण केवलं सुणीअदि अनुद्धीअदि अ' (ख) इति । कथं भ- 
वल्युपदेरोनाकरङ्कहदया प्रयती संवृत्ता । गवती कि ब्रवीति- 

निसगीदेव युवयोनिरूढग्रेमबन्धयोः । 
निशायिते मया जोषं कैरविण्यजयोरिव ॥ २४२ | इति । 

परिये, कि नवीषि-- पक्त पक्व । एदं कन्दछ्ड चन्दनिम्बम्ः (ग) 
इति । अयि, 

इन्दुना मम किमल्थिबिन्दुना सिन्धुना च पुनरस्य बन्धुना । 
आनने जयति ते वरानने चञ्चटे च किते रगच्चले ॥ २४६ । 

{प्राचीमवलेक्य ।) कृथमदितमेव विरहि जनप्राणजगल्राणफणिना हरशिरो- 

मणिना । तथा हि । 

कटितमम्बरमाकयन्करेभेदितपङ्जकोरापयोधरः । 
विकसदुत्परने्रविषटोकितः खि निशां सरमीकुरूते विधुः ॥ २४४ ॥ 

किं च। 

आलोक्य चन्द्रमसमम्युदितं समन्ता- 
ुद्रहछदूभिविैरत्कलराम्बुराशेः 

विष्वजिभ्रारिपरमाणुपरम्परेव 

ञ्योत्लात्मना जगदिदं घवटीकरोति ॥ २४९ | 
जवम भन 

(क) सखि मरके, कथमम्बामपि छश्ति | 
(ख) न केवरं श्रूयते.ऽनुष्ठीयते च । 

(ग) प्क्षस्व प्रेक्षस्व । इदं कन्दर्यति चन्द्रविम्म् | 

१, भगवति, कि त्रवीषिः स, २, "विलसत् ख 

पी 



७२ काव्यमाछा | 

मगवति, कि बवीषि-- एवमेतत् | 

भाखत्कर्कशाणचक्रकषणेराकाराकाटायप्ता- 
चूण निविडं निपत्य तम इत्याख्यां जगत्यामगात् । 

तचेन्दुच्छरसिद्धपारदमहानिन्दोः समायोगतो 
जातं रूष्यरजोमयं वयमिदं ज्योत्लां समाचक्ष्महे ॥ २४६ ॥” इति । 

अहमेव तकयामि । 
प्रमयदशनरो व्योमारण्ये सुधारानमक्षिका- 

सैविहितघुधानिम्बकषोद्रस्फुरत्पष्लं प्रति । 
कटयति क्डाख्यं धूमं निपीञ्य पुनश्च त- 

त्किरति मधुरलज्योप्लाक्ोद्रं महीतलभाजने ॥ २४७ ॥ 
अपिच । 

दृष्टे जगद्पुषि काटभुनगमेन 

तत्रान्धकारमिषमाविरभूद्िषं यत् । 
संजातलक्ष्षणि तदिन्दुभणो निपाय्य 

ञ्योत्स्रामये पयसि तं क्षिपति स घाता ॥ २४८1 
अथवा । 

आयताभ्रसितरदिमिनिबद्धं ठञ्छनछविमषीरपदिग्धम् । 
चन्द्रकेतवमरुत्पट चक्रं कीडयोत्छनति किं सरबाटः ॥ २४९ ॥ 

किंच। 
दिग्यच्नरतस्तिमिरचूणेविशेषपूर्णा- 

दुद्रत्वरोर्मयरञ्जकविस्फुलिङ्गात् । 
कान पूर्वगिरिदुगजुषा प्रयुक्तो 

वृत्तोपरो विधुमिषात्पथिकाम्हिनिसि ॥ २५० ॥ 
अथवा नायं चन्द्रः । 

दाम्बरारिरमृतं विषगभं चन्दरविम्बकपटासरयुनक्ति । 
यद्वहिः पितमथासितमन्तः प्रोषितान्दहति दरौनमाचात् ॥ २९१॥ 
१. शोणकोणकषणेः" ख, २. थशेन्दोश्वटः क. ३. पुविदहित' ख. ४. चचन्द्रका- 

वरनुमीः ख, ५. यब्र खे, ६. भमयरम्बुक' ख, 



मुकुन्दानन्द्माणः | ७३ 

प्रिये, कि नवीषि--सच्चं केह महाभाओ । णिप्ग्गवेरी क्खु एसो विर- 
हिनणस्सः (क) इति । राङ्क, किं बवीषि-- कहं विअ सहण्यदी- 
अछो संदावेह् चन्दमा' (ख) इति] सरलम् । 

नेच्मथिमयमङ्गजर्ोः संप्रतार्य सुचिराश्रयणेन | 

दाहरक्तिमपहत्य तदीयां चन्द्रमा दहति नूनमयुक्तान् ॥ २५२ ॥ 
(सविमशेम् ।) हन्त, चिरादप्यनेन हताः सः । तदद्य प्रियाप्ताहाभ्यादसं- 
जातभीतिरेनमुपारमे । (चन्द्रं प्रति ॥) 

खण्डशस्तव निकृन्तति कारो मण्डठं यदम॒तसय हिमांरो । 
अनितस हननात्पथिकानां पातकस्य सुरः सर हि दण्डः ॥ ६१३ ॥ 

अथवा त्वच्चरितविषठोकनेन दुर्मनायमानस्तवैव तातो निलसुपारमते । 
तथा हि 

विप्रयोगिहननाय वृथा मे जातवानिति कथं जठराच्वम् । 
उचतोर्िकरताडितवक्षाः कन्दति त्वदुदयेऽम्बुधिरिन्दो ॥ ६५४ ॥ 

मगवति, कि बवीषि-- भा मवम् । लोकानुप्रहतत्पराः खट ॒चन््रमरन- 
मैखयानिटादयः । अतो नोपारम्ममहन्ति । यतः । 

कामानलेन मल्यानिख्बोधितेन 
करुः काद इव शीतकरः प्रताच्य । 

खरीपुंसयोः प्रणयय्ङ्कणतो द्रवत्वं 
नीत्वा मनःकनकमेकरसीकरोति 4 २९५ ॥' इति । 

(सपरभरयम् ) तहि प्रणमामि । 
स्पुरदिन्दीवरानन्दनाडिधमकराङ्करम् । 
वृन्दारजीवजीवातुं बन्दे शिवशिरोमणिम् ॥ २५६ ॥ 

(क) सयं कथयति महामागः । निगय खल्वेष विरहिजनस्य । 
(ख) कथमिव स्वभावदश्ीतरः संतापयति चन्द्रमाः । 

१, मन्दानिञाः खे. २. क्रामः ख. 



७४. क्यमार | 

1, (भवणममिनीय ।) चच्नपुटचच्चचन्दरिका मधुरविरपिश्न्दादेशा्चकोरिकाः #ि 
वद 

भुकुन्द मञ्जरीमेतां मुदा त्वं शरदां शतम् । 
आनन्दय यथानन्दमिन्दुरिन्दीवरश्रियम् ॥ २९७ ॥' इति । 

मगवति, कि बवीषि--(तथासतु" इति । (सविनयम् » अनुगृहीतोऽसि । 
पुनः किं व्रवीषि--कि ते भूयः प्रियसुपकरोमिः इति ̂  (सविनयम् ।) 

किमितोऽपि प्रियमस्ति । तथापीदमस्तु भरतवाक्यम् ] 

वर्षन्तु कामं भुवि वारिवाह। गोब्राह्मणेभ्यः कुछानि सन्तु । 
हृष्यन्तु सन्तः सुकविप्रबन्धैस्तेषां च राम्यन्तु खद्योपस्गीः ॥२९८॥ 

मुकुन्दानन्दना्ना मे माणेनानेन तोषितः । 
कैमटाकामुकः कामं कद्धोटयतु मङ्गलम् ॥ २९९ ॥- 
करति लपदट्कृतिं रसविदो बुधा ये मम 

परसन्नहृदया दयाजल्षयो बहक्रुैते । 

तदीयपदपद्मयोरयमयं प्रणामाञ्जशिः 
सरोनमुकुखाकृतिः शिरसि संततं न्यस्यते ॥ २६० ॥ 

दति श्रीमलत्काशलीपतिकविराडविरचेतो मुङन्दानन्दनामा माणः संपू; । 

१, "चकोराः ख, २. कमठैकमनाः' ख, २. शार्यते" ख, 



निणयसागर जपखान्यांत विक्रीस तयार. 
चव्यमाटाः,. 

पि 

या नांवाचे संस्कृत मासिक पुस्तक, सन १८८६ चे जान्युभरी महिन्या(सून 
प्रसिद्ध हात आहे. थात उत्तम उत्तम प्राचीन संस्कत काव्ये, नाटके, चंपू, भाण, प्रह 
सने, छंद, अटठकार इ्यादिकांचा यथावरकाश संग्रह होत असतो. फार प्राचीन आणि 
अंत सुरस असेच प्र॑थ निवड्न ते या मात गंफठे जातात. महाभरोपाध्याय घं 
डित दुगोप्रसाद या नांवाचे विद्वान्, बहुश्रुत आणि रोधक गृहस्थ जयपूर्च्या 
महाराजा आश्रयास होते. यानीं काश्मीर, पंजाब, बंगाछा, शजपुताना, मध्यदेदा 
तैठंगण, करे सदै प्रदेश्च फिषून नानाप्रकारचे काव्य्रंय संपादित केठे हेति. व्यातीठ 
किलक भ्रंथ तर ८०० किंबहुना १००० वषाच्याही पूर्वीचे होते. ते सवं मैथ रा० ० 
कारिनाथ पांडुरंग परब यांनी आद्यांस तपासून दिवे या माठेत येत जातात, 
ज्या भ्रथांच्या दीका उपर्न्प आहेत, ते भ्य सर्टीक छपठे जातात; परत टीकारहित 
भ्र॑थां ती दुर्बोध रब्दांवर र्प्पणी देण्यांत येते. शिवाय कवीचें इत्त, कार व अथ इया- 

दिकांविषयीं माहिती जागोजाग दिरी जाते, वा मलेचे अंक प्रतिमापास एकदां 
प्रतिद्ध होतात, प्रयेक अकांत डमी अष्टपत्री साच्याचीं १०० पुष्टे असतातः याची 
व्षाची अष्ाड किंमत £ रुपये, ट. ख. १२ अणे. पुटकक्छ अकाची किमत. १० 
आभे, ट, ख. १ आणा. 

हं मासिक पुस्तक आज नञ वर्षे एकप्तारखें निघत आहे, यांत आजर्प्धत प्रथ 
"छोवुष्=व््ठ साले आहित, दयां चीं नविः- 

१, गोवधनाचा्ैकेत आर्यासप्तशती, अनन्तपण्डितक्रत रीकेसहित. किंमत १॥ 
रुपया, ट. ख. २ आणे, 

२. रदटकरत कान्याठंकार, नमिपताधुकृत टीकेसदहित, किमत १॥ स्प्या. ट. ख, 
१॥ आणा. 

३, मह्ककृत श्रीकण्डचसिि काव्य, जेनराजकृत टीकेसूहित. किंमत २॥ रुपये. 
ट. ख, २॥ अगे. 

४. राजशेखगछरत कपूरमज्ञरी सहक, वासुदेवकृत टीकेसहित, आणि बाठभारत ना. 
च्छक. किमत १ रुपया. ट. ख. १) आणा. ू 

५. मुरारिृत अनधेराघव नायक, रुचिपट्युपाध्यायङृतं दीकेसहित. किंमत २ सपय, 
ट, ख. २॥ अणि, 

९. शेषक्ृष्णकृत कंसवध नाटक. किंमत < अगि. 2. ख. १ आणा. 
७. बिहृणकृतं कणमुन्दयी नाटिका. किंमत < अगे, ट, ख. १ आणा. 
८. ह्रिचन्द्रविरचित धरमशमोभ्युदय काव्य. किंमत १ रुपया. ट. ख. २ आगे. 
५, माधवमद्प्रणीत सुभद्राहरण श्रीगदित. किंमत्त ४ अणि. ट. क्ल, ५} आण. 

१०, क्षमन्द्रविरचित समयमाठका काव्य. किंमत ८ अणे. ट. ख. १ आणा. 
११. अभिनन्दकृत कादम्बरीकथासार कव्य. किंमत < आणे. ट, ख, १ आणा, 
१२. जगन्नाथपण्डितराजक्रत रसगङ्गाधर, नागेश्चभद्छृत रीकेसहित. किंमत २॥ रप्ये, 

ट, खं, ३॥ अगि. 



‰ 

१३. साम्बकविप्रणीत साग्बपव्चारिका, क्षेमणजक्ृत टीकेसहित. विमत ४ आगे, ट. 
ख. ॥ आणा, 
ने. रोषकृष्णविरयित पारिजातहरण चम्पू. किंमत ‰& अणे. ट. ख. १ आणा 
१५. वामनविरचित काव्याठंकारपत्रे त्तिसमेत). किमत ९ अणे. २.ख. १ आणा. 
१६. काची पतिविरचित मकन्दानन्द भाण.-किमत € आणे. ट. ख. १ आणा 
१७, भास्करकविविरचित उन्मत्तयघतर प्रक्षाणक. किंमत २ आणे. ट. ख. आणा, 
१८. अमर्ककवितिरचित अमरुशतक, अज्जनवमदेवप्रणीत टीकेसदित. किमत १० 

आगे. ट. ख. १ आणा 
१९. मयुरकतिप्रणीत सू्ैश्तक काव्य, तिभुवनपारविरचित दीकेसहित.. क्रमत 

६ अणि. ट. ख. १ आणा 
२९०. शष्कधरविरचित छटकमेलकं प्रहसन. किमत ४ आणे. ट. ख. <॥ आणा 
२१. सातवाहनङ्त प्राक्त माथसप्तशती, गङ्गाधरभच्कत दीकेसहित. किंमत १॥. 

रुपया. ट. ख. ३ अणे. 
२२. राजानकरलाकरविरचित हम्विजय महाकाग्य, राजानकञअठकविरचित टीकर 

सहित. किमत ५, रुपये. ट. ख. ४॥ अणि 
२३. जगद्भरभष्टविरचित स्तुतिकुसुमाज्ञलि काव्य, राजानकरलकण्ठविरचित टीकेस- 

हित. किमत ३ स्प्ये. ट. ख. ३ अणे 
२४. गोविदविरयित कान्यप्रदीप, वैयनाथतत्सतकृत रटकिसहित. किमत ३। रुपये. 

ट. ख. ३ अणे, 

२५. आनन्द्वर्धनाचायकेत ध्वन्यालोक, अभिनवगुप्राचायकृत रीकैसल्लि-दिमे 
१।। सुप्रये. ट. ख. २ आणे, 

२६. क्षिमेन््विरचित दश्चावतास्चवरित कान्य. किंमत १ रूपया. ट. ख. १ आणा. 
२७. आनन्दशयमल्ीकत जीवानन्दन नारक. किंमत १२ आणे. ट. ख. १ अणा. 
२८. सुभटविरचित दृताङ्गर चछायानाटक. किंमत २ अणे. ट. ख. <॥ आणा. 
२९. हरिहरोपाध्यायविरचित भटहरिनिर्वैद नाटक. किंमत २॥ भणे.ट. ख. ८॥ आणा 
३०, वीरनन्दिविरचित चन्दरप्रभचरिति काव्य. किंमत १२ अबे. ट. ख. १४५ आणा 
२३१. पुरषोत्तमविरचत विष्णुभक्तिकत्पठता काव्य, महीधरविरचित टीकेसहित 

किमत १० अणे. ट, ख. १॥ आणा 

३२. कृष्णानन्दविरचित सहृदयानन्द कान्य, किंमत १० अणे. ट. ख. १ आणा, 

३३. वेङ्ूटेशकविप्रणीत श्रीनिवासविरासचम्पू, धरणीधरकृत टीकेसतदटित. किंमत 
१४ अगे. ट. ख. १ आणा. 
२४, प्राचीनटेखमाला. किंमत १॥ रुपया, ट. ख. २ आणे. 
३५. राजानकरुय्यकछृत अकंकारसरवैस्व. किमत, १) रुपया. ट. ख. २ अगे, 
३६. श्रीमदप्पयदीक्षितप्रणीत वृत्तिवातिक, किंमत. ३ भणे. ट. ख. 41 आणा. 
३७. युवराजकेविविरचित रस्रसदनभाण. किंमत ७ भणे. ट. ख. १ आणा. 
३८. अप्पयदीक्षितकृत वित्रमीमांप्ता, जगन्नाथपण्डितराजकरृत चित्रमीमांसालं- 

डना सहित, किमत १० अणि. ट. ख, १॥ आणा. 

३९. आनन्दरायमखिविरचित विघापरिणयन नाटक. विमत. आणे. ट.ख. १ अणा, 




